فلل اٍل
 .1فایل ّای  bitmapتش چِ اػاػی ػاختِ ؿذُ اًذ؟
الف)ًقاط

ب)پیکؼل

ج)ًوَداسٍ هٌحٌی

د)الف ٍ ب

 .2تؿذاد پیکؼل ّای قشاس گشفتِ دس یک تلَیش چِ ًام داسد؟
الف)resolution

ب)bitmap

ج)vector

د)ّیچ کذام

 .3کذام ًَؼ اص تلاٍیش صیش تشای ایجاد آسام ّا ٍ گشافیک ّای تحت ٍب هٌاػة ّؼتٌذ؟
الف)bitmap

ب)vector
د)ّیچ کذام

ج)ّشدٍ
 .4دس كفحِ خَؽ اهذ گَیی گضیٌِ  recentlyچِ کاستشدی داسد؟
الف)تاص کشدى پظٍُ ّایی کِ دس ػیؼتن ؿوا اص قثل رخیشُ ؿذُ اػت
ب)تاص کشدى الگَّای اص قثل تَلیذ ؿذُ اػتفادُ هی ؿَد
ج)تاصکشدى پشٍطُ ّایی کِ اخیشا اػتفادُ ؿذُ اػت
د)تشای کوک گشفتي اص ًhelpشم افضاس اػتفادُ هی ؿَد

 .5دس كفحِ خَؽ اهذ گَیی کذام گضیٌِ تشای تاص کشدى الگَّایی اص قثیل تَلیذ ؿذُ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)new

ب)recently used

ج)open

د)new from template

فلل دٍم
ٍ .6اطُdockerدس  coreldrawتِ چِ هؿٌاػت؟
الف)پالت ّاٍ پٌجشُ ّا ی کَچک ٍ ثاتتی کِ تِ كَست پیؾ فشم دسػوت ساػت كفحِ قشاس داسد
ب)اتضاسی اػت تا اػتفادُ اص آى هی تَاًین هتَى سادسًشم افضاس کَسل ًوایؾ دّیذ
ج)ؾول ؿٌاٍس کشدى ًَاسّاسسا اًجام هیذّذ
د)ّیچ کذام
 ........ .7اتضاسی اػت کِ تا اػتفادُ اصآى هی تَاًیذ هتَى سا دس ًشم افضاس کَسل ًوایؾ دادُ ٍ ٍیشایؾ کٌیذ؟
الف)docker

ب)paragraph text

ج)flyout

د)object

 .8تا اػتفادُ اص کذام گضیٌِ هی تَاى ٍیظگی ّای ؿئ سا دس صهاى طشاحی تغییش داد؟
الف)docker

ب)standard bar

ج)property bar

د)object

 .9کذام گضیٌِ اص ؾولیات ّای ًَاس اػتاًذاسد هی تاؿذ؟
الف)رخیشُ ػاصی ب)چاج
ج)تضسگٌوایی

د)ّوِ هَاسد

 .10هٌَی  layoutؿاهل چیؼت؟
الف)دػتَساتی تشای ؾولیات ّای فایلی ب)ؾولیات ّای ٍیشایـی
ج)الیِ گزاسی ٍ تٌػیوات كفحِ

د)ٍیشایؾ ٍ تٌػین تلاٍیش پیکؼلی

 .11کذام هٌَ تشای ایجاد جلَُ ّا افکت ّا اػتفادُ هی ؿَد ؟
الف)effects

ب)arrange

ج)bitmaps

د)layout

 .12کذام اتضاس تشای طشاحی اؿکال ٌّذػی پایِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)polygon
ج)rectangle tool

ب)ellipse tool
د)basic shapes

 .13تشای ًوایؾ خطَط ؿثکِ اص هٌَی viewکذام گضیٌِ سا اًتخاب هی کٌین؟
الف)guidelines
ج)ruler

ب)grid
د)page border

 .14تشای رخیشُ کشدى فایل دسهؼیش دیگش ٍپـتیثاى گشفتي اص آى اص چِ کلیذ هیاًثشی اػتفادُ هیـَد؟
الف)ctrl+P
ج)ctrl+shift+S

ب)ctrl+shift+P
د)ctrl+S

 .15تشای تاص کشدى فایل ّای خشاب یا قذیوی اصکذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)Close

ب)open

ج)export

د)import

فلل ػَم
 .16دس کذام گضیٌِ هی تَاى هقذاس پشؽ هَضَؾات سا ٌّگام جاتِ جایی تَػط کلیذ ّای جْت داس كفحِ کلیذ تٌػین کشد؟
الف)duplicate distance

ب)nudge pffset

ج)dynamic guide

د)treat filled

 .17اصکذام گضیٌِ تشای دػتشػی ػشیؽ تِ كفحِ هَسد ًػش اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)delete page

ب)go to page

ج)insert page

د)page setup

 .18کاستشد قؼوت  insertدس کادس هحاٍسُ ای  insert pageچیؼت؟
الف)ٍاسد کشدى تؿذاد كفحاتی کِ هی خَاّیذ ایجاد کٌیذ
ب)قشاس دادى كفحِ جذیذ قثل ٍ یا تؿذ اص كفحِ
ج)اًتخاب ؾوَدی ٍ یا افقی تَدى كفحِ
د)تغییش ًام كفحِ
 .19دس کذام قؼوت هی تَاى فاكلِ هَضَؼ هَسد ًػش سا اص کٌاسُ ّای کاغز دس ٌّکام هـخق ًوَد؟
الف)label

ب)layout

ج)bleed

د)solid

 .20کذام یک فشهت اػتاًذاسد ًشم افضاس  coreldramهی تاؿذ؟

الف)PDF

ب)PAT

ج)CDR

د)CDT

 .21تشای اؾوال صٍم تِ طَسی کِ ؾشم كفحِ دیذُ ؿَد اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)Zoom to page width

ب)zoom to page height

ج)zoom to all

د)zoom to page

 .22تشای تؿییي سًگ خطَط ؿثکِ اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)snap to guidelines

ب)show guidelines

ج)corel presets

د)default guideline color

 .23تشای ًوایؾ خطَط ؿثکِ اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی کٌین؟
الف)tools > options

ب)document > grid

ج)view > grid

د)ب ٍ ج

 .24تشای فؿال قاتلیت چؼثیذى تِ قؼوت ّای تؿشیف ؿذُ اؿیا اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)snap to guidelines

ب)snap to objects

ج)snap to grid

د)show grid

 .25حالت ّای  wireframeتشای ًوایؾ کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)تِ كَست ؾادی ب)ًوایؾ پیـشفتِ
ج)لثِ ّا ی خاسجی اؿیا د)ًوایؾ چاج ّای سٍی ّن سفتِ
فلل چْاسم
 .26تشای اػتفادُ اص اتضاس ّای اًتخاتی اصاد دػتی اص  ........اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)rectangle tool

ب)freehand tool

ج)ellipse too

د)shape tool

 .27کلیذ هیاًثش اتضاس  polygon toolکذام گضیٌِ هی تاؿذ؟
الف) f5

ب)Z

ج)Y

د)F7

 .28اص اتضاس  ........تشای سػن هؼتؿطیل ػِ تؿذی اػتفادُ هیـَد؟
الف)ellipse

ب)3 point ellipse

ج)rectangle

د)3 point rectangle

 .29تا اػتفادُ اص کذام اتضاس هی تَاى گَؿِ ّای هؼتطیل سا گشد کشد؟
الف)shape tool

ب( freehand tool

ج)ellipse tool

د)rectangle tool

 .30تشای ایجاد خط اتلال ٍ استثاط هیاى دٍ ؿکل اص اتضاس  .........اػتفادُ هی ؿَد؟
الف) dimension

ب)3point curve

ج)artistic media

د)connector

 .31اص گضیٌِ  auto dimension toolچِ اػتفادُ ای هی ؿَد؟

الف)ایجاد یک خط اًذاصُ گیشی ؾوَدی
ب)ایجاد خط ؾوَدی یا افقی اًذاصُ گیشی
ج)ایجاد یک خط اًذاصُ گیشی افقی
د)تشای ایجاد یک خط اًذاصُ گیشی تیي دٍ ًقطِ
 .32کذام یک اص اتضاس ّای صیش پغ اص سػن .ؿکل سػن ؿذُ سا ؿٌاػایی ٍ ًا ّوَاسی ّای اى سا تش طشف هی کٌذ؟
الف)smart drawing

ب)graph paper

ج)spiral

د)basic shapes

 .33کذام گضیٌِ صیش تشای سػن سػاًِ ّای ٌّشی کاستشد داسد؟
الف) pen

ب)dimension

ج) artistic media

د)3point curve

 .34دس ٌّگام سػن چٌذ ضلؿی دس ًَاس ٍضؿیت دس کذام قؼوت هی تَاى ؿکل قشیٌِ ًوَد؟
الف)angle of rotation

ب) hairline

ج)number of points

د)mirror

 .35پاییي ًگِ داؿتي کلیذ  ctrlدس ٌّگام سػن کاغز ؿطشًجی ػثة چِ اهشی هی گشدد؟
الف)سػن کاغز ؿطشًجی اص ٍػط
ب)سػن کاغز ؿطشًجی تِ كَست هشتؿی
ج)قشیٌِ کشدى کاغز ؿطشًجی
د) گشد ؿذى کاغز ؿطشًجی
فلل پٌجن
 .36تا اػتفادُ اص کذام گضیٌِ صیش دس قؼوت  select allهٌَی  editهی تَاى خطَط ساٌّوای هَجَد دس ػٌذ سا اًتخاب ًوَد؟
الف)objects

ب)guidelines

ج) text

د)nodes

 .37تشای ّواًٌذ ػاصی اص یک ؿکل اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)paste special

ب)duplicate

ج)clone

د)repeat

 .38جْت گشٍُ تٌذی کشدى اؿکال اص کذام کلیذ هیاى تش اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)ctrl+s

ب)shift+s

ج)ctrl+g

د)shift+g

 .39جْت اًتخاب هَضَؾات تِ كَست جذا اص ّن اص کذام سٍؽ صیش اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)اًتخاب گضیٌِ objectsاص طشیق قؼوت  selecr allسد هٌَی edit
ب)اػتفادُ اص کلیذ ّای هیاًثش ctrl+a
ج)اًتخاب گضیٌِ  groupاص طشیق هٌَی edit
د)پاییي ًگِ داؿتي کلیذ  ٍ shiftکلیک تش سٍی هَضَؾات هَسد ًػش تا pick tool
 .40تشای تثذیل یک ؿکل تِ هٌحٌی اص کذام فشهاى اػتفادُ هی ؿَد؟

الف) convert to curve

ب)delete node

ج)lock object

د)onlock object

ً .41واد  +دس تٌػیوات ًshape toolـاى دٌّذُ چیؼت؟
الف)add node

ب) delete node

ج)join two nodes

د)break curve

 .42کـیذگی یا هَسب کشدى اؿکال اص کذام یک اص فشهاى ّای  arrange transformationsاػتفادُ هی ؿَد؟
الف)  positionب)

rotate

ج) skawد)

scale

 .43کاستشد گضیٌِ  reverse orderدس اكَل هشتة ػاصی هَضَؾات چیؼت؟
الف) هَضَؼ اًتخاب ؿذُ سا یک پلِ تِ ؾقة هی تشد
ب) تشتیة قشاس گشفتي دٍ یا چٌذ ؿکل سا هؿکَع هی کٌذ
ج)هَضَؼ اًتخاب ؿذُ سا یک پلِ تِ جلَ هی اٍسد
د) ّیچ کذام
 .44تا اػتفادُ اص کذام فشهاى هی تَاى هَضَؾات تشکیة ؿذُ تا یکذیگش سا جذا ًوَد؟
الف)break apart

ب)combine

ج)roughen

د)free transform

 .45ؾولکشد فشهاى  trimچیؼت؟
الف)اتلال اؿکال تِ یک دیگش

ب) حزف تخؾ ّای ّن پَؿاًی ؿکل صیشیي

ج) تشیذى قؼوتی اص هَضَؾات

د) حزف قؼوت ّای سٍی ّن افتادُ اؿکال

فلل ؿـن
 .46کذام یک اص هذل ّای سًگ تش اػاع سًگ ّای چاج کاس هی کٌذ؟
الف)HLS

ب)RGB

ج)CMYK

د)YIQ

 .47هذل ّای سًگ  HLSتش چِ اػاػی کاس هی کٌذ؟
الف)Lightness

ب)saturation

ج)hue

د)ّوِ ی هَاسد

 .48دس صتاًِ  mixersدس کذام قؼوت هی تَاًیذ اختالف سًگ ّای هَجَد دس ّش طیف سا تغییش داد؟
الف)variation

ب)size

ج)hues

د)name

 .49دس صتاًِ  palettesدس قؼوت  tintsکذام ؾول صیش سا هی تَاى اًجام داد؟
الف)تٌػیواختالف سًگ ّای هَجَد دس ّش طیف
ب)تغییش گؼتشدگی طیف سًگ
ج)تٌػین هیضاى سٍؿٌایی ٍ تیشگی سًگ
د)تغییش ؿکل هَجَد تش سٍی چشخِ

 .50جْت ٍیشایؾ سًگ دس کادس هحاٍسُ ای  palette editorاص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی کٌین؟
الف)add color
ج) delete colorد)

ب)edit color
sort colors

 .51دس قؼوت  sort colorsدس کادس هحاٍسُ ای  palette editorچِ ؾولی هی تَاى اًجام داد؟
الف)ٍیشایؾ سًگ ب)اضافِ کشدى
ج)حزف کشدى سًگ

د)چیٌؾ سًگ

 .52دس کذام قؼوت هی تَاًیذ پالت ّای سًگی کِ ػاختِ ایذ یا دس ًشم افضاس تاص کشدُ ایذ سا هـادُ کٌیذ.
الف)fixed palettes

ب)custom palettes

ج)users palettes

د)ّیچ کذام

 .53سًگ ّای  childچِ سًگ ّایی ّؼتٌذ؟
الف)صیش هجوَؾِ ای اص سًگ ّای دیگش ب)سًگ ّای هـتشک اؿکال
ج)سًگ ّای داخلی ؿکل د)سًگ ّای خط دٍس ؿکل
 .54کذام اتضاس صیش تشای اًتخاب سًگ قؼوتی اص اؿکال تِ کاس هی سٍد؟
الف)interactive fill

ب)uniform fill

ج)paint bucket

د)eyedropper

فلل ّفتن
 .55اص کذام اتضاس تشای سًگ آهیضی تِ كَست گشدیاًی اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)fountain fill dialog
ب)fill color dialog
ج)texture fill dialog
د)post script
 .56دس تٌػیوات سًگ آهیضی گشدیاًی دس کذام قؼوت هی تَاى تؿذاد هشاحل تشکیة سًگ ّا سا اًتخاب ًوَد؟
الف)angle

ب)steps

ج)center offset

د)vertical

 .57اتضاس  texture fill dialogتشای کذام ًَؼ سًگ آهیضی تِ کاس هی سٍد؟
الف)تک سًگ ب)گشادیاًی
ج)تافتی د)

post script

 .58دس قؼوت  bitmap resolutionکذام گضیٌِ سا هی تَاى تٌػین ًوَد؟
الف)کیفیت تافت
ب)تؿذاد کاؿی ّای تِ کاس سفتِ دس تافت
ج)صاٍیِ هَسب کشدى
د)صاٍیِ چشخؾ
 .59دس اتضاس  interactive fill toolؾولکشد  fill typeدس ًَاس ٍضؿیت چیؼت؟
الف)سًگ آهیضی گشدیاًی

ب)سًگ آهیضی یکٌَاخت
ج)تغییش اًذاصُ تافت
د)تغییش ًَؼ سًگ آهیضی ٍ تافت
 .60تشای ایجاد تافت ّای دٍسًگ اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)bitmap pattern
ج)texture fill

ب)two color palette
د)full color palette

 .61کاستشد گضیٌِ bitmap patternچیؼت؟
post script

الف)ایجاد تافت ّای دٍ سًگ ب)ایجاد تافت ّای
ج)ایجاد تافت ّایی ؿاهل تلاٍیش تیتی

د)ایجاد تافت ّای توام سًگ

 .62دس اتضاس  interactive fill toolدس قؼوت  rotateچِ ؾولی هی تَاى اًجام داد؟
الف)چشخؾ تافت ب)هَسب کشدى تافت
ج)جاتجایی تافت د)تغیییش ًَؼ تافت
 .63کذام گضیٌِ اص حالت ّای تشکیة گشدیاًی ًوی تاؿذ؟
الف)linear

ب)radial

ج)square

د)ّیچ کذام

 .64تشای اػتفادُ تیؾ اص دٍسًگ دس تشکیة گشدیاًی اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)two color

ب)mid-point

ج)custom

د)position

فلل ّـتن
 .65چگًَِ هی تَاى پغ اص اًتخاب  text toolیک هتي پاساگشافی ایجاد کشد؟
الف)تا کلیک ساػت کشدى ب)تا داتل کلیک کشدى
ج)تا کلیک کشدى

د)تا کلیک ٍ دسگ کشدى هاٍع

ً .66واد  Bچِ ؾولی سٍی هتي اًجام هی دّذ؟
الف)هَسب کشدى هتي ب)تشاص دٍ طشفِ
ج)ضخین کشدى هتي د)قشاس دادى هتي دس تلَیش
 .67دس پٌل  character formattingدس کذام قؼوت هی تَاى ًَؼ فًَت سا اًتخاب کشد؟
الف)ًَؼ فًَت ب)ػثک فًَت
ج)اًذاصُ فًَت د)جلَُ فًَت
 .68تشای تثذیل حشٍف کَچک تِ تضسگ اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)overling

ب)uppercase

ج)strikethrou

د)position

 .69تشای تٌػین تشاصتٌذی هتَى پاساگشافی اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟

الف)indents

ب)text direction

ج)alignment

د)spacing

 .70تشای اضافِ کشدى یک حشف یا ًواد تِ اتتذای ّش پاساگشاف اص کذام جلَُ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)bullets

ب)appearance

ج)drop cap

د)ّیچ کذام

 .71کاستشد فشهاى  fit text frameچیؼت؟
الف)جذاػاصی هتي اص هؼیش ب)ػتَى تٌذی کشدى هتي ّا
ج)قشاس دادى هتي تش هؼیش

د)قشاس دادى هتي پاساگشافی دس کادس

 .72پغ اص جذاػاصی هتي اص هؼیش جْت قشاس دادى حشٍف دس یک خط تا حفع فشم هؼیش اؾوال ؿذُ اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)Straighen text

ب)align to baseline

ج)break….apart

د)warp paragraph text

 .73جْت ایجاد الیِ جذیذ دس كفحِ ی اكلی اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)new layer
ج)create master layer

ب)text statistics
د)symbol

 .74کاستشد ًواد چیؼت؟
الف)قفل کشدى الیِ ب)قاتل چاج ٍ تا غیش قاتل چاج کشدى الیِ
ج)ایجاد الیِ جذیذ

د)هخفی کشدى یا ًوایؾ الیِ

فلل ًْن
 .75تا اػتفادُ اص کذام اتضاس صیش هی تَاًیذ دٍ ؿی سا تا ّن هخلَط کٌیذ؟
الف)interactive blend tool

ب)interactive contour tool

ج)interactive envelope tool

د)interactive distortion tool

 .76کاستشد اتضاس  interactive drop shadowچیؼت؟
الف)پیچاًذى اؿکال ب)تغییش ؿفافیت
ج)تشؽ اؿکال

د)ایجاد ػایِ

 .77دس تشکیة  blendدس کذام قؼوت هی تَاى تؿذاد هشاحل تشکیة سا تغییش داد؟
الف)fixed spacing

ب)rotate

ج)number of steps

د)loop

 .78دس جلَُ distortionؾولکشد حالت  push and pullچیؼت؟
الف)لثِ ّای یک ؿئ سا اًتخاب ٍ یا کـیذ ب)لثِ ّای دًذاًِ داسا تِ ؿکل اؾوال کشد
ج)جلَُ چشخـی ایجاد کشد د)ػایِ تِ ؿکل اؾوال کشد
 .79تشای کپی کشدى جلَُ ّای یک هَضَؼ تش هَضَؼ دیگش دس ًَاس ٍضؿیت اصکذام حالت اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)sample color

ب)object attributes

ج)properties

د)effects

 .80تشای حزف جلَُ ّای ایجاد ؿذُ اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟

الف)clone effect

ب)copy effect

ج)clear effect

د)power clip

 .81کاستشد لٌض  brightenچیؼت؟
الف)سٍؿي ٍ یا تیشُ کشدى اؿیا ب)ؿثیِ ػاصی یک هذل ًَس
ج)تحشیف ؿئ صیش لٌض د)ایجاد جلَُ هادٍى قشهض
 .82تا اػتفاد اص کذام لٌض هی تَاًیذ سًگ ّای هَجَد سا تِ سًگ ّای هکول تثذیل هٌیذ؟
الف)color add

ب)wire frame

ج)magnify

د)invert

 .83جْت ایجاد تشؽ ٍ قشاس دادى یک ؿکل دس دسٍى ؿکل دیگش اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)transparency

ب)extract contents

ج)power clip

د)tinted grayscale

 .84کاستشد جلَُ  perspectiveچیؼت؟
الف)اؾوال جلَُ پشػپکتیٍَ ػِ تؿذی تِ تلَیش
ب)ًوایؾ ؿئ صیش لٌض سا تا سگ ٍ خط دٍس اًتخاتی
ج)تغییش سًگ ؿئ صیش لٌض تِ ػیاُ ٍ ػفیذ
د)تؿشیف هحذٍدُ سًگ تشای اؿیا صیش لٌض
فلل دّن
 .85جْت تشؽ تلاٍیشتیتی اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)shape tool

ب)crop bitmap

ج)edit bitmap

د)convert to bitmap

 .86کذام گضیٌِ اص ٍیشایؾ ّای تاصػاصی تلاٍیش هی تاؿذ؟
الف)تٌػین هجذد اًذاصُ ب)تٌػین هجذد ٍضَح
ج)کن کشدى پیکؼل

د)ّوِ هَاسد

 .87ؾولکشد فشهاى  bitmap color maskچیؼت؟
الف)تغییش سًگ ّای اًتخاب ؿذُ تذٍى تغییش سًگ یک تلَیش
ب)تغییش هذسًگ
ج)ٍیشایؾ ٍ اكالح سًگ
د)کن ٍ صیاد کشدى کٌتشاػت تلَیش
 .88تشای ایجاد تلَیش ػیاُ ٍ ػفیذ یک تیتی اص کذام هذسًگ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)RGB
ج)cmyk

ب)grayscale
د)black and white

 .89جْت تغییش کٌتشاػت ًَس ٍ سًگ اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)contrast enhancement

ب)tone curves

ج)color balance

د)gamma

 .90ؾولکشد فشهاى  color balanceچیؼت؟
الف)تغییش دسخـٌذگی ٍ کٌتشاػت

ب)تغییش تاالًغ سًگ

ج)تٌػین کاًال ّای سًگ د)تغییش حجن سًگ تلَیش
 .91جْت جایگضیٌی سًگ اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)desiderate

ب)color balance

ج)selective color

ب)replace color

 .92جْت تثذیل یک تلَیش پیکؼلی تِ تشداسی اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)trace bitmap

ب)convert to bitmap

ج)convert to vector

د)ّیچ کذام

 .93دس تثذیل یک تلَیش پیکؼلی تِ تشداسی تشای ایجاد تلَیش تشداسی تِ ػثک خطَط ٌّشی اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)clipart

ب)quick trace

ج)line art

د)detailed logo

 .94دس تخؾ  trace controlsکذام گضیٌِ قشاس داسد؟
الف)ًوایؾ جضئیات کاس
ب)گضیٌِ ّای هشتَط تِ تؿییي ًَؼ سًگ
ج)گضیٌِ ّای هشتَط تِ تؿییي ًَؼ سًگ
د)گضیٌِ ّای هشتَط تِ پیگیشی هشاحل کاس
فلل یاصدّن
 .95تا اػتفادُ اص کذام گشٍُ هی تَاًیذ جلَُ ی خاف ػِ تؿذی تِ تلَیشتذّیذ؟
الف)art strokes

ب)3D effects

ج)blur

د)sharpen

 .96کذام یک اص فیلتش ّا تشای خن کشدى ٍ اًحٌا دادى تِ تلَیش کاستشد داسی؟
الف) sharpen

ب)noise

ج)creative

د)distort

 .96کاستشد فیلتش  contourچیؼت؟
الف)فشم دادى ٍ ؿکل دادى تلَیش
ب)تغییش ؿکل دادى تلَیش اص لحاظ سًگ
ج)خلق کشدى ٍ ایجاد تلاٍیش جذیذ ٍصیثا
د)ایجاد ًَیض ٍ خشاؿیذگی
 .97کاستشد گضیٌِ ٌّ addگام ًلة  plug-inچیؼت؟
الف)حزف هؼیش اص لیؼت plug-in
ب)ٍیشایؾ ّplug-inا
ج)ٍاسد کشدى هؼیش ّای جذیذ

د)ّیچ کذام
 .98جْت تاس کشدى تلاٍیش اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟
الف)blur

ب)camera

ج)color transform

د)contour

 .99کذام گضیٌِ اصٍیظگی ّای VBAهی تاؿذ؟
الف)یک ًؼخِ اص ٍیظٍال تیؼیکاػت
ب)تشای ًَؿتي قطؿِ کذّا کَچک دس ًشم افضاسّای هختلف کاستشد داسد
ج)جْت افضایؾ ػشؾت ٍ کٌتشل کاس تِ کاسهی سٍد
د)ّوِ هَاسد
.100

Gmsچیؼت؟

الف)قطؿِ کذVBA

ب)هٌثؽ رخیشُ ػاصی هاکشٍ

ج)اتضاس ضثط هاکشٍ د)هاکشٍّای آهادُ ًشم افضاس
.101

جْت رخیشُ هاکشٍ  actionدس پٌجشُ تشػین (فایل)ٍ پشٍطُ تؿشیف ؿذُ دس  VBAدس کادس  save asکذام گضیٌِ سا اًتخاب هی

کٌین؟
الف)save with embedded VBA project
ب)embed fonts using truedoc
ج)web_safe_filename
د)selected only
.102

جْت ضثط هاکشٍ اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی کٌین؟

الف)stop VBA macro recording
ب)records VBA macro
ج)pauses VBA macro recording
د)run a VBA macro
.103

کاستشد گضیٌِ  pauses VBA macro pecordingچیؼت؟

الف)پایاى ضثط هاکشٍ ب)ؿشٍؼ ضثط هاکشٍ
ج)تَقف ضثط هاکشٍ د)اجشای هاکشٍ
.104

پشٍصُ ّای فؿال د سپٌجشُ project-global macrosدس کذام قؼوت قشاس داسد؟

الف)global macros
ج)VBA project

ب)file converter
د)modules
کاستشد گضیٌِ  fromدس هٌَی  insertچیؼت؟

.105
الف)ٍیشایؾ غاّشتشًاهِ ب)ٍیشایؾ کذّا
ج)ًوایؾ اطالؾات دستاسُ ؿئ د)ّیچ کذام
.106

تشای کؼة اطالؾات دس هَسد هاکشٍ دس پٌجشُ  object browserاص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی کٌین؟

الف)browser

ب)view

ج)quick info
.107

د)help

تشای اًتخاب هاکشٍی ضیط ؿذُ دس  VBA editorاص گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟

الف)forms

ب)moules

ج)VBA project

د)objects

.108

ضثط هاکشٍ تِ هؿٌاػت؟

الف)اػتفادُ اص هاکشٍ ّای اػتاًذاسد
ب)ًَؿتي قطؿِ کذVBA
ج)ثثت کشدى اقذاهات جْت اػتفادُ ػشیؿتش اص اى دس ایٌذُ
د)ّیچ کذام
.109

تشای ایجاد یک دکوِ اص کذام گضیٌِ صیش اػتفادُ هی کٌین؟

الف)edit pollover
ج)active rollover state
.110

ب)create rollover
د)finish editing rollover

کاستشد گضیٌِ  extract all objects from rolloverچیؼت؟

الف)ٍیشایؾ دکوِ ب)پیؾ ًوایـی اص حالت ّای ٍیشایـی
ج)ایجاد یک دکوِ
.111

د)جذا ًوَدى اجضای تـکیل دٌّذُ دکوِ ّا

کذام گضیٌِ د سٌّگام ػاخت دکوِ حالتی سا ًـاى هی دّذ کِ اؿاسُ گشهاٍع سٍی دکوِ قشاس داسد؟

الف)over

ب)down

ج)normal

د)up

.112

حالت  downچِ صهاًی سا دس ػاخت دکوِ ًـاى هی دّذ؟

الف)صهاًی کِ هاٍع سٍی دکوِ قشاس داسد ب)صهاًی کِ اص سٍی دکوِ ؾثَس هی کٌین
ج)صهاًی کِ تش سٍی دکوِ کلیک هی کٌین د)حالت ؾادی
.113

جْت دسج یک آدسع ایٌتشًتی سٍی یک هتي یا دکوِ اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟

الف)behavior

ب)rollover

ج)bookmark

د)hyperlink

.114

سفتاس  soundدس کذام حالت صیش قاتل اػتفادُ اػت؟

الف)down

ب)over

ج)normal

د)الف ٍ ب

.115

دس کادس هحاٍسّای  publish to the webدس کذام قؼوت هی تَاى اطالؾات ػٌذ سا ٍیشایؾ ًوَد؟

الف)details

ب)general

ج)images

د)summary

.116

دس کادس هحاٍسُ ای publish to the webدس صتاًِ  imageکذام ؾول صیش سا هی تَاى اًجام داد؟

الف)هی تَاًیذ خالكِ ای اص ؾولکشد تلاٍیش كادس ؿذُ هـاّذُ ًوَد
ب)کیفیت تلاٍیش ٍ ػاصگاسی آى ّا تا ٍب سا تٌػین کشد
ج)هـکالت هشتَط تِ اًتـاس كفحِ سا هـاّذُ ًوَد

د)هحل رخیشُ تلاٍیش ٍ هحذٍدُ كادس ؿذى سا تٌػین کشد
.117

دس صتاًِ  internetدس پٌل  object propertiesدس کذام قؼوت هی تَاى هـخق کشد چِ فشین ّایی دس كَست کلیک ًوایؾ

دادُ هی ؿًَذ؟
الف)target

ب)rollover

ج)alt commands

د)internet

.118

دس چِ ٌّگاهی اهکاى ؾذم ًوایؾ فًَت دس ٍب ٍجَد داسد؟

الف)ؾذم ٍجَد فًَت دس کاهپیَتش تیٌٌذُ
ب)ؾذم ػاصگاسی فًَت تا ٍب
ج)ؾذم ػاصگاسی فًَت تا هشٍسگش
د)ّوِ هَاسد
فلل چْاسدّن
.119

دس ًػشگشفتي کذام گضیٌِ قثل اص اسػال فایل تِ چاپخاًِ الصم اػت؟

الف)اػتفادُ اس هذل ّای سًگ هٌاػة
ب)قشاسگیشی تواهی هحتَیات دس كفحِ
ج)رخیشُ ػٌذ یا فایل تا فشهت ّای هٌاػة
د)ّوِ هَاسد
.120

جْت چاج ػٌذ اص کذام کلیذ هیاًثش اػتفادُ هی ؿَد؟

الف)ctrl + P

ب)Shift+P

ج) Ctrl+Sد)

shift +S

.121

جْت اؾوال تشخی تٌػیوات ّواًٌذ ًَؼ کاغز چاج اص کذام گضیٌِ دس صتاًِ  GENERALSاػتفادُ هی ؿَد؟

الف)PROPERTIES
ج)print to file
.122

ب)Name
د)current document

اًتخاب گضیٌِ  current docmentدس تخؾ  print rangeػثة چِ چیضی هی ؿَد؟

الف)چاج كفحِ جاسی
ب)چاج اؿیای اًتخاب ؿذُ
ج)چاج کل ػٌذ هَجَد دس ًشم افضاس
د)چاج کل ػٌذ جاسی
.123

تشای دػتشػی تِ تٌػیوات كفحِ آسائی اص کذام صتاًِ دس کادس printاػتفادُ هی کٌین؟

الف)generals

ب)layout

ج)separations

د)prepress

.124

کاستشد هٌَی کـَیی reposition images toدس صتاًِ layoutچیؼت؟

الف)هـخق کشدى هکاى چاج

ب)فاكلِ هَضَؼ چاپی اص گَؿِ ّای کاغز

ج)چاج ًـاًِ ّای کاؿی کاسی د)تٌػین اًذاصُ چاج
.125

کذام گضیٌِ دس صتاًِ separationsجْت دػتشػی تِ ؿؾ سًگ  CMYKاص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی کٌین؟

print separation in color)ب

Print empty plates)الف

print separations)د

hexachrome plate)ج

جْت اًجام تٌػین تشکیة تٌذی چاج دس كفحِ پیؾ ًوایؾ چاج اص کذام گضیٌِ اػتفادُ هی ؿَد؟

.126

imposition layout tool)ب

pick tool)الف

zoom tool)د

marks placement tool)ج
 چیؼت؟marks placement کاستشد اتضاس

.127

الف)ًـاًِ گزاسی ب)اًتخاتی
ج)طشاحی كفحِ تٌذی د)تضسگٌوایی
پغ اص اًتخاب اتضاس طشاحی كفحِ تٌذی دس ًَاس ٍضؿیت کذام گضیٌِ ػثة پاج هقیاع ّای سًگی دس کاغز ّای تفکیک سًگ هی

.128

ؿًَذ؟
prepress)ب

Densitometer scales)الف

print registration marks )د

color calibration bar)ج

