موسسه ره آموزان دانش یکتا

ّْٜ -1سشئ ٕشُ افضاس تشاي سز٘ؽ ػنغ چٕ ٚاُ داسد ؟
اٍف) م٘سً دساٗ

ج) ACDSee

ب) فس٘ؿاج

د) ٗيٖذٗص

 -2تا مذاُ يل اص ٗػايٌ صيش ّي ز٘آ زصاٗيش سا ت ٚسايإّٖ ٚسقٌ مشد ؟
اٍف) Printer

ج) ACDSee

ب) Scanner

د) ٗيٖذٗص

 -3حذاقٌ إذاص ٙي ماسذ ىشافيل ّ٘سد ٕياص تشاي ماسٛاي ىشافيني چقذس ّي تاؿذ ؟
اٍف) ّ 64ياتاير

ج) ّ 256ياتاير

ب) ّ 128ياتاير

د) ّ 512ياتاير

 -4تٜسشئ ٕشُ افضاس تشاي ماسٛاي ىشٗٛي تش سٗي زصاٗيش ٗ ّـاٛذ ٙي آٓ ٛا چّ ٚي تاؿذ ؟
اٍف) Windows

ب) Corel Draw

ج) Photoshop

د) ACDSee

 -5مذاُ يل اص ّاسك ٛاي صيش تيـسش تشاي زٍ٘يذ ّ CPUي تاؿذ ؟
اٍف) Intel

ب) AMD

د) ٛيچ مذاُ

ج) ٛشدّٗ٘سد

 -6تشاي زغييش ٕاُ آينٔ اص مذاُ مَيذ زاتؼي اػسفادّ ٙي مٖٖذ ؟
اٍف) F1

ب) F2

د) F4

ج) F3

 -7مَيذ ّيإثش ىضيٖ COPY ٚچّ ٚي تاؿذ ؟
اٍف) Ctrl+C

ج) Ctrl+D

ب) Ctrl+X

د) Ctrl+E

 -8مَيذ ّيإثش ىضيٖ CUT ٚچّ ٚي تاؿذ ؟
اٍف) Ctrl+C

ج) Ctrl+D

ب) Ctrl+X

د) Ctrl+E

 -9مذاُ يل اص ّٖ٘ٛاي صيش دس فس٘ؿاج تشاي ماس تا اليٛ ٚا زؼشيف ؿذ ٙاػر ؟
اٍف) Layer

ج) Window

ب) Filter

 -10مذاُ يل اص اتضاسٛاي صيش تشاي إسخاب زل ػغش اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
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د) Select

موسسه ره آموزان دانش یکتا

اٍف) Single Column Marquee Tool

ب) Single Row Marquee Tool

ج) Rectangular Marquee Tool

د) Elliptical Marquee Tool

 -11مذاُ يل اص اتضاسٛاي صيش تشاي خاؿيذٓ سٕو ت ٚص٘سذ عيفي اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) Eraser

ج) Gradient

ب) Fill

د) Paint Bucket

 -12تشاي فؼاً ػاصي ّ٘قر اتضاس  Hand Toolاص مذاُ مَيذ اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) Ctrl

ج) Space

ب) Alt

د) Enter

ٕ٘ -13اس ّؼشٗف زٖظيْاذ تشاي ٛش اتضاس چٕ ٚاُ داسد ؟
اٍف) Option Bar

ج) Toolbox

ب) Toolbar

د) ٛشػّ٘ ٚسد

 -14زؼشيف سصٍٗ٘ؿٔ چيؼر ؟
اٍف) ت ٚزؼذاد سٕو ٛاي ّ٘ج٘د دس زص٘يش ّي ى٘يٖذ

ب) ّؼياسي تشاي إذاص ٙىيشي ميفير زص٘يش ّي تاؿذ
د) ٛيچ مذاُ

ج) ٛش دٗ ّ٘سد

 -15دس مذاُ اص ّذً ٛاي سٕو ْٕ ،ايؾ سٕو ٛا ت ٚدػسيإْ ٙايؾ ٗاتؼسٕ ٚيؼر ؟
اٍف) CMYK

ج) LAB

ب) RGB

د) Bitmap

 -16خؼٕ٘ذ اصَي فايٌ ٛاي فس٘ؿاج چيؼر ؟
اٍف) PSD

ب) JPG

د) BMP

ج) TIF

 -17مَيذ ّيإثش ّ Ctrl+Shift+Sشت٘ط ت ٚمذاُ ىضيّٖ ٚي تاؿذ ؟
اٍف) Save

ج) Open

ب) Save AS

د) Open AS

 -18مذاُ ىضيٖ ٚدس خٖجش ٙي  Image Sizeتشاي زغييش ػشض ٗ اسزفاع فايٌ اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) Pixel Dimensions

ب) Height
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ج) Document Size

د) ٛيچ مذاُ

موسسه ره آموزان دانش یکتا

 -19ىضيٖ ٚي دسػر سا إسخاب مٖيذ ؟
اٍف) ٕ٘س صياد ت ٚمفير زص٘يش ّي افضايذ .
ج) ٕ٘س دس ميفير زصاٗيش زاثيشي ٕذاسد .

ب) ٕ٘س مِ ميفير زصاٗيش سا تاال ّي تشد .
د) ٕ٘س صياد تاػث اص تئ سفسٔ ميفير ٗاقؼي ْٕايؾ زص٘يش ّي ؿ٘د .

 -20تّ ٚيضآ سٗؿٖايي دٗ ٕقغ ٚي ّخسَف ٕؼثر ت ِٛ ٚدس زص٘يش چّ ٚي ى٘يٖذ ؟
اٍف) دسخـٖذىي

ج) ٕ٘س

ب) سٕو

د) مٖسشاػر

 -21مَيذ ّيآ تش ىضيٖ ٚي  Levelsدس فس٘ؿاج چيؼر ؟
اٍف) Ctrl+ L

ج) Ctrl + H

ب) Ctrl + B

د) Ctrl + D

 -22مذاُ ىضيٖ ٚتشاي زٖظيِ خ٘دماس ٕ٘س  ،زيشىي ٗ خامؼسشي زص٘يش اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) Levels

ب) Auto Levels

ج) Contrast

د) Highlight

 -23مَيذ ّيآ تش ىضيٖ ٚي  Curvesدس فس٘ؿاج چيؼر ؟
اٍف) Ctrl + N

ج) Ctrl +O

ب) Ctrl+M

د) Ctrl +H

 -24ىضيٖ Desaturate ٚدس ّٖ٘ي  Image / Adjustmentsتشاي چ ٚماسي اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) تشاي زغييش سٕو اػسفادّ ٙي ؿ٘د .
ب) تشاي اؿثاع مشدٓ زص٘يش اػسفادّ ٙي ؿ٘د .
ج) تشاي مِ مشدٓ خينؼٌ ٛاي زص٘يش اػسفادّ ٙي ؿ٘د .
د) تشاي سقيق مشدٓ خينؼٌ ٛاي زص٘يش اػسفادّ ٙي ؿ٘د .
 -25مذاُ ّذ  ،زصاٗيشسا خامؼسشي ّي مٖذ ؟
اٍف) RGB

ج) Bitmap

ب) Grayscale

د) Lab

 -26مذاُ ىضيٖ ٚدس اتضاسٛاي إسخاب  ،ػثة ىؼسشؽ خغ٘ط حاؿي ٚي إسخاب ت ٚص٘سذ عيفي ّي ؿ٘د ؟
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اٍف) Lasso

ب) Feather

د) Select

ج) Border

 -27مذاُ يل اص اتضاسٛاي صيش ت ٚػصاي جادٗيي ّؼشٗف اػر ؟
اٍف) Lasso

ب) Magnetic

د) Option

ج) Magic Wand

 -28تا فؼاً ت٘دٓ مذاُ ىضيٖ ، ٚإسخاب جذيذ ت ٚقثَي ّي چؼثذ ؟
ب) Subtract From Selection

اٍف) New Selection

د) Add to Selection

ج) Intersect With Selection
 -29مَيذ ّيإثش ىضيٖ ٚي  Deselectچيؼر ؟
اٍف) Ctrl + D

ب) Ctrl+ A

د) Ctrl + H

ج) Ctrl + E

 -30تشاي ّؼن٘ع مشدٓ فضاي إسخاب اص مذاُ ىضيٖ ٚاػسفادّ ٙي مٖٖذ ؟
اٍف) Reverse

ب) Inverse

د ) ٛيچ مذاُ

ج) ٛشدٗ ّ٘سد

 -31مَيذ ّثإثش ىضيٖ ٚي  Refine Edgeچّ ٚي تاؿذ ؟
اٍف) Shift + R

ب) Alt+Ctrl+H

د) Alt+Ctrl+E

ج) Alt+Ctrl+R

 -32مذاُ ىضيٖ ٚتشاي رخيش ٙمشدٓ قؼْر إسخاب ؿذ ٙاػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف)  Save Selectionب) Load Selection

د) Exit

ج) Report Selection

Selection
 -33تا مذاُ ىضيّٖ ٚي ز٘إيذ زٖظيْاذ ّسٖ٘ع ٗ ّسغييشي ت ٚزصاٗيش تذٛيذ ؟
اٍف) Selection

ج) Never

ب) Variations

د) Variable

 -34مذاُ اتضاس تشاي مدي صدٓ قؼْسي اص زص٘يش تش سٗي قؼْر دييش اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) History

ب) Brush

ج) Clone Stamp
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د) Stamp
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 -35دس ٕ٘اس ّ Optionشت٘ط ت ٚاتضاس  Clone Stampإسخاب مذاُ ىضيٖ ٚػثة اػْاً ماستش سٗي الي ٚجاسي ٗ
صيشئ ّي ؿ٘د ؟
اٍف) All Layers

ج) Sample

ب) Current & Below

د) Current Layer

 -36مذاُ ىضيٖ ٚدسػر اػر ؟
اٍف) قؼْر إسخاب ؿذ ٙسا تا ّ Edit / Clearي ز٘إيِ خاك مٖيِ .
ب) قؼْر إسخاب ؿذ ٙسا تا ّ File / Clearي ز٘إيِ خاك مٖيِ .
ج ) قؼْر إسخاب ؿذ ٙسا تا ّ Image / Clearي ز٘إيِ خاك مٖيِ .
د ) قؼْر إسخاب ؿذ ٙسا ْٕي ز٘آ خاك مشد.
 -37اتضاس  Paint Bucketتشاي چ ٚماسي اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) جٜر حزف قؼْسي اص زص٘يش إسخاب ؿذ ٙماستشد داسد
ب) تشاي سٕو آّيضي يل ّحيظ تؼس ٚاػسفادّ ٙي ؿ٘د .
ج) تشاي سٕو اّيضي خغ٘ط اػسفادّ ٙي ؿ٘د .
د ) ٛشػّ٘ ٚسد
 -38إسخاب مذاُ ىضيٖ ٚدس قؼْر ّ Locationشت٘ط ت ٚخٖجش ٙي  Strokeػثة ّي ؿ٘د م ٚػٌْ
ز٘سفسيي ت ٚػْر داخٌ إجاُ ؿ٘د .
اٍف) Center

ج) Inside

ب) Outside

د) Width

 -39مَيذ ّيإثش ىضيٖ ٚي  Edit /Fillچيؼر ؟
اٍف) Ctrl+F5

ج) Shift +F4

ب) Alt+F5

 -40مذاُ اتضاس ػثة ّاذ ٗ ٕشُ مشدٓ زص٘يش ّي ؿ٘د ؟
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د ) Shift + F5
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اٍف) Blur

ج) Smudged

ب) Sharpen

د) ٛشػّ٘ ٚسد

 -41مَيذ ّيإثش يا حشف ّيإثش  ،تشاي اتضاسٛاي ّجْ٘ػ ٚي  Sponge ٗ Burn ، Dodgeچيؼر ؟
اٍف) R

ب) D

د) O

ج) B

 -42مذاُ ىضيٖ ٚدس اتضاس  Spongeتشاي سقيق ؿذٓ زص٘يش اص سٕو اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف ) Sponge

ج) Saturate

ب) Option

د) Desaturate

 -43ت ٚزشمية چٖذ ػنغ يا زص٘يش ّخسَف چّ ٚي ى٘يٖذ ؟
اٍف) اليٚ

ج) Compare

ب) مال ط

د) Complete

 -44مَيذ ّيإثش خاٍر  Layersچّ ٚي تاؿذ ؟
اٍف) F4

ب) F5

د) F7

ج) F6

 -45تا اػسفاد ٙاص مذاُ ىضيٖ ٚدس خاٍر ّ Layersي ز٘إيذ ٕح٘ ٙي زشمية ٗ ّخَ٘ط مشدٓ الي ٚتا اليٛ ٚاي
دييش سا زؼيئ مٖيذ ؟
اٍف) Set the blending mode for the layer

ب) Set the master opacity for the layer

ج) Lock

د) Transparent

 -46مذاُ ىضيٖ ٚدس تخؾ  Lockتشاي قفٌ مشدٓ خينؼٌ ٛاي ؿفاف الي ٚي جاسي اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف)  Lock allب)  Lock positionج)  Lock image pixelد) Lock transparent pixcel
 -47خٖجش ٙي جَ٘ٛ ٙاي ٗيظ ٙي الي ٚچٕ ٚاُ داسد ؟
اٍف ) Blending Options

ب) Layer Style

ج)  Layer Effectsد) Layer Mask

 -48مذاُ ىضيٖ ٚدس اليٛ ٚا تشاي ايجاد ىشٗ ٙجذيذ اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف )  Create a new layerب)  Create a new groupج) Delete layer
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د) New group
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 -49مَيذ ّيإثش ىضيٖ ٚي  Merge Layersچيؼر ؟
اٍف) Ctrl + M

ج) Ctrl + L

ب) Ctrl + C

د) Ctrl + E

 -50تشاي اجشاي آخشئ فيَسش اػْاً ؿذ ٙاص مذاُ مَيذ ّيآ تش اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) Ctrl + F

ج) Ctrl + Z

ب) Ctrl + E

د) Ctrl + R

 -51مذاُ فيَسش تشاي اػْاً زصاٗيش ؿيـي ٚاي ّ ،اذ يا مذس ماستشد داسد ؟

اٍف) Distort

ب) Noise

د) Texture

ج) Blur

ٍ -52غر  .................تّ ٚؼٖي سٕو ٗ ْٕا ٗ ٍغر  ......................تّ ٚؼٖي اؿثاع ٗ صياد مشدٓ ّي تاؿذ .
اٍف) Color، Hue

ب)  Saturation ، Hueج)  Hue ، Saturationد) Saturation ، Color

 -53مَيذ ّيإثش  Hue / Saturationچيؼر ؟
اٍف) Ctrl + H

ب) Ctrl + U

د) Ctrl + H

ج) Ctrl + D

 -54دس اتضاس زايح ّسٔ  ،مذاُ ىضيٖ ٚتشاي زؼيئ ّقياع تضسه ٗ م٘چل ؿذٓ ػْ٘دي ّسٔ ماستشد داسد ؟
د) Horizontally scale

اٍف)  Verticallyب)  Vertically scaleج) Horizontally
 -55مذاُ ىضيٖ ٚتشاي مج يا اسية مشدٓ ٕ٘ؿس ٚماستشد داسد ؟
اٍف) Faux Italic

ب) Italic

ج) Subscript

د) Superscript

 -56مذاُ ىضيٖ ٚتشاي زثذيٌ إ٘اع اليٛ ٚا ت ٚص٘سذ خينؼَي ٗ زص٘يش اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) Layer

ج) Rasterize

ب) Filter

د) Vector

 -57تشاي إسخاب  ْٚٛي زص٘يش اص مذاُ مَيذ ّيإثش اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) Ctrl + A

ج) Ctrl + C

ب) Ctrl + B
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د) Ctrl + D

موسسه ره آموزان دانش یکتا

 -58مذاُ اتضاس تشاي ايجاد مادسٛاي فإسضي ٗ اص خيؾ آّاد ٙؿذ ٙاػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) Shape Tool

ج) Option

ب) Custom Shape Tool

د) Fantasy

 -59مذاُ يل اص فشّر ٛاي صيش ،فشّر اػسإذاسد فايٌ ىشافيني زحر ٗيٖذٗص ّي تاؿذ ؟
اٍف) Gif

ب) Bmp

د) Pdf

ج) Jpg

ٗ -60اط ٙي  RGBاص زشمية مذاُ سٕو ٛا تذػر ّي آيذ ؟
اٍف) Green ، Blue

ج) Green ، Red، Blue

ب) Red ، Blue

د) ٛيچ مذاُ

 -61تشاي تاص مشدٓ فايَي م ٚدس ٕشُ افضاس دييشي ايجاد ؿذ ٗ ٙجضء خؼٕ٘ذٛاي قاتٌ خـسيثآ فس٘ؿاج ْٕي تا
ؿذ  ،اص مذاُ سٗؽ اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) Export

ج) Import

ب) Open

د) Save

 -62دس قؼْر ّ Orientationشت٘ط ت ٚخٖجش ٙي چاج مذاُ ىضيٖ ٚتشاي چاج ماغز ت ٚص٘سذ ايؼسادّ ٙي
ؿ٘د ؟
اٍف ) Portrait

ج) Layout

ب) Landscape

د) Quality

 -63مَيذ ّيا ٓ تش خٖجش ٙي  Page Setupچيؼر ؟
اٍف) Ctrl + P

ب) Shift + Ctrl +P

ج) Shift + P

د) Shift + Ctrl

 -64خؼٕ٘ذ فايٌ ٛاي م٘سً چّ ٚي تاؿذ ؟
اٍف) PDF

ج) JPG

ب) CDR

د) TIF

 -65مذاُ يل اص ٕشُ افضاسٛاي صيش تشداسي اػر ؟
اٍف) فس٘ؿاج

ج) Word

ب) م٘سً

د)بٗج

 -66مذاُ ىضيٖ ٚدس خٖجش ٙي ؿشٗع ت ٚما س م٘سً تشاي تا ص مشدٓ فايٌ ٛاي اٍي٘ ما ستشد داسد ؟
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اٍف) New

ج) New Form Template

ب) Corel TUTOR

د) Recently Used

 -67ىضيٖ ٚي  Unitsدس چٕ٘ ٚاسي قشاس داؿس ٗ ٚتشاي چ ٚماسي اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) ٗ – Propertyاحذ إذاص ٙىيشي

ب) ٗ – Objectاحذ إذاص ٙىيشي

ج) ٗ – Propertyاحذ دسج ٚتٖذي

د) ٗ – Objectاحذ دسج ٚتٖذي

 -68مَيذ ّيا ٓ تش خٖجش ٙي  Optionدس ٕشُ افضاس م٘سً چيؼر ؟
اٍف) Ctrl + Q

ج) Ctrl + T

ب) Ctrl + J

د) Ctrl + I

 -69ىضيٖ ٚي  Lock Objectدس مذاُ ّٖ٘ قشاس داسد ؟
اٍف) View

ب) Edit

د) Arrange

ج) Object

 -70مَيذ ّيا ٓ تش اتضاس  Rectangleچيؼر ؟
اٍف) F4

ج) F6

ب) F5

د) F7

 -71ت ٚعشح ايجاد ؿذ ٙاص سٗي ٕـإ ٚچّ ٚي ى٘يٖذ ؟
اٍف) آسُ

ب) ٍ٘ى٘

د) تؼسٚ

ج) ٕـإٚ

 -72اتضاس  Pick Toolتشاي چ ٚماسي اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) اتضاس ىضيٖؾ ّاٗع ػادي

ب) اتضاس تشؽ

ج) اتضاس تضسىْٖايي

د) اتضاس إسخاب آصاد

 -73مَيذ ّيا ٓ تش ّ F5شت٘ط ت ٚمذاُ اتضاس اػر ؟
اٍف) Shape Tool

ج) Freehand Tool

ب) Crop Tool

د) Ellips Tool

 -74مَيذ ّيا ٓ تش ىضيٖ ٚي  Propertiesچيؼر ؟
اٍف) Alt + Enter

ج) F5

ب) Alt + Esc

د) Ctrl + Enter

 -75تشاي زغييش إذاص ٙي تئ دٗ ٕقغْٕ ٗ ٚايؾ آٓ تش سٗي صفح ٚدس م٘سً اص مذاُ اتضاس اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
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اٍف) Polyline Tool

ب) Interactive Connector Tool

ج) Pen Tool

د) Dimension Tool

 -76ماس اتضاس  Smudge Brushچيؼر ؟
ب) تاص مشدٓ قؼْسي اص ؿي

اٍف) زغييش ؿنٌ يل ؿي

د) تشؽ صدٓ قؼْسي اص ؿي

ج) صتش ٗ خـٔ مشدٓ ؿي

 -77مذاُ يل اص اتضاسٛاي صيش تشاي زشػيِ اؿناً ٖٛذػي ماستش داسٕذ ؟
اٍف) Smart Fill

ج) Polygon

ب) Smart Drawing

د) ٛشػّ٘ ٚسد

 -78تشاي سػِ ؿنٌ ّاسخيچ مذاُ اتضاس اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) Graph Paper

ج) Star

ب) Spiral

د) Complex Star

 -79مذاُ ىضيٖ ٚدس ّٖ٘ي  Effectsتشاي اّيخس ٚؿذٓ اؿياء اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) Blend

ج) Extrude

ب) Contour

د) Perspective

 -80اتضاس  Interactive Blend Toolتشاي إجاُ چ ٚػَْي اػر ؟
اٍف) تشاي فشُ ػاصي اػسفادّ ٙي ؿ٘د .

ب) تشاي ّخَ٘ط مشدٓ دٗ ؿي ء اػسفادّ ٙي ؿ٘د .

ج) تشاي اػ٘جاج دادٓ ت ٚؿي ماستشد داسد  .د) تشاي ػاي ٚدادٓ ت ٚؿنٌ اػسفادّ ٙي ؿ٘د .
 -81مذاُ اتضاس تشاي عشاحي ٕ٘اسٛاي اص خيؾ زؼشيف ؿذ ٙايسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف)  Banner Shapesب)  Flowchart Shapesج)  Callout Shapesد) Arrow Shapes
 -82مذاُ ىضيٖ ٚدس ٕ٘اس  Propertyاؿيا ء تشاي ايجاد ٕ٘س خشداصي دس ؿي ئ اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف ) Rotation

ج) Bevels

ب) Color
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د) Lighting

موسسه ره آموزان دانش یکتا

 -83مَيذ ّيإثش ىضيٖ ٚي  Openچيؼر ؟
اٍف) Ctrl + N

ب) Ctrl + O

د) Ctrl + H

ج) Ctrl + M

 -84مَيذ ّيإثش ىضيٖ ٚي  Importچيؼر ؟
اٍف) Ctrl + I

ج) Ctrl + H

ب) Ctrl + F

د) Ctrl + O

 -85مذاُ ىضيٖ ٚتشاي زثذيٌ يل زص٘يش خينؼَي ت ٚتشداسي اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) Trace

ج) Bitmap

ب) Trace Bitmap

د) Corel Trace

 -86مذاُ ىضيٖ ٚدس قؼْر  Trace Bitmapتشاي زثذيٌ يل زص٘يش ت ٚيل آسُ يا ٕـإ ٚي ػاد ٙاػسفادّ ٙي
ؿ٘د ؟
اٍف) Line art

ب) Logo

ج) Detailed logo

د) Clipart

 -87مَيذ ّيا ٓ تش ىضيٖ ٚي  Groupچيؼر ؟
اٍف) Ctrl + P

ج) Ctrl + G

ب) Ctrl + H

د) Ctrl + O

 -88مذاُ ىضيٖ ٚتشاي مِ يا صياد مشدٓ مٖسشاػر زص٘يش ماستشد داسد ؟
ب) Local Equalization

اٍف) Contrast Enhancement

د) Tone Curve

ج) Sample / Target Balance

 -89مَيذ ّيآ تش  Color Balanceدس ٕشُ افضاس م٘سً چيؼر ؟
اٍف) Ctrl + B

ب) Ctrl + Shift+ B

ج) Shift + B

د) Ctrl + F

 -90تا مذاُ ىضيّٖ ٚي ز٘إيذ سٕو ٛاي خينؼٌ زص٘يش دس م٘سً سا تشػنغ مٖيذ ؟
اٍف) Posterize

ج) Invert

ب) Correction

د) Deinterlace

 -91ىضيٖ ٚي  ............تشاي صدٗدٓ ت ِٛ ٚسيخسيي زص٘يش ٗ  .................تشاي خشاؿيذٓ آٓ اػسفادّ ٙي ؿ٘د .
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موسسه ره آموزان دانش یکتا

اٍف) Dust – Scratch

ج) Color – Dus

ب) Scratch – Dust

د) ٛيچ مذاُ

 -92مذاُ ّٖ٘ تشاي ماس تا زصاٗيش خينؼَي اػسفادّ ٙي ؿ٘د .
اٍف) Effects

ب) Art

د) Bitmaps

ج) File

 -93تّ ٚجْ٘ػ ٚي اعالػاذ دس ّ٘سد ّحص٘الذ ؿشمر يا خ٘د آٓ م ٚت ٚص٘سذ مازاٍ٘ه ّي تاؿذ ؟
اٍف) خ٘ػسش

ب) تشٗؿ٘س

د) تيَث٘سد

ج) زشامر

 -94مذاُ يل اص ىضيٖٛ ٚاي صيش تٜسش اػر دس ماسذ ٗيضير تاؿذ ؟
اٍف) ٕاُ ؿشمر

ب) ٕاُ ؿخص

د) ٛشػّ٘ ٚسد

ج) ؿْاس ٙزْاع

 -95ت ٚجَذٛاي مساتي م ٚاص إ٘اع ّق٘اٛاي ٕاصك ّإٖذ ىالػّ ٚي تاؿذ چّ ٚي ى٘يٖذ ؟
اٍف) ّؼٍْ٘ي

ب) ىالػٚ

د) صسم٘ب

ج) ؿّ٘يض

 -96مَيذ ّيآ تش اتضاس  Textچيؼر ؟
اٍف) F5

ب) F6

د) F8

ج) F7

 -97مَيذ ّيا ٓ تش ىضيٖ ٚي  Show / Hide Bulletچيؼر ؟
اٍف) Ctrl + M

ج) Ctrl + N

ب) Ctrl + T

د) Ctrl + H

 -98مَيذ ّيا ٓ تش ىضيٖ Save as ٚدس م٘سً چيؼر ؟
اٍف) Ctrl + S

ج) Shift+ S

ب) Ctrl + Shift + S

د) Alt + Ctrl + S

 -99مذاُ يل اص خؼٕ٘ذٛاي صيش تشاي رخيش ٙػاصي دس م٘سً اػسفادّ ٙي ؿ٘د ؟
اٍف) CDR

ج) CDT

ب) PAT

د) ٛشػّ٘ ٚسد

 -100مذاُ يل اص خؼٕ٘ذٛاي صيش تشاي چاج دس چاخخإّٖ ٚاػة اػر ؟
اٍف) PSD

ج) JPG

ب) TIF
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د) GIF

موسسه ره آموزان دانش یکتا

 -101مَيذ ّيآ تش ييضيٖ ٚي  preferencesدس ّٖ٘ي  Editچيؼر ؟
ب) ctrl+p

اٍف) ctrl+k

د) ctrl+E

ج) ctrl+D

 -102مذاُ يل اص خؼٕ٘ذٛاي صيش تشاي فايٌ ٛاي  Autocadماستشد داسد ؟
اٍف) PAT

ب) CDT

د) DWG

ج) PDF

 -103مذاُ يل اص قغغ ٛاي مساب داساي إذاص ٙي دٍخ٘اّ ٙي تاؿذ ؟
اٍف) ٗصيشي

ج) سحَي

ب) سقؼي

د) دإـياٛي

 -104زؼشيف زيسش چيؼر ؟
اٍف) ٛذاير مٖٖذ ٙيا ٕـآ دٖٛذ ٙي اداّ ٚي ّغَة اسائ ٚؿذ ٙدس ّجَ ٚيا مساب اػر .
ب) دس مادس قشاس ىشفس ٗ ٚتشاي ز٘ضيح قؼْسي اص ّسٔ يا زص٘يش اػسفادّ ٙي ؿ٘د .
ج) ؿشح ّخسصش ٛش ٕ٘ؿس ٚت٘د ٙم ٚدس خايئ صفحٕ٘ ٚؿسّ ٚي ؿ٘د .
د) تخؾ اصَي ماس ت٘د ٙم ٚمَي ٚي ّغاٍة ّ٘سد آّ٘صؽ دس آٓ ٕ٘ؿسّ ٚي ؿ٘د .
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