
                    
    

                                                          

                                                                                                                                 

                                                                                                 

 

 

 پاسخ را در برگه پاسخنامه وارد نمایید

After Effects نمره( 10) چهارگزینه ای 

1 .Recent Project چه عملکردی را دارد 

 فراخوانی پروژه های قدیم د(  ج(بازگشایی پروژه  ب(بازگشایی فایل  الف( فایل های ریست شده 
 

 . گزینه فضای کاری در کدام زیر منو قرار دارد.2

   < Effectwindowد(  window > All Panelج(  window > Workspaceب(  window > All Panelالف(  
 

 . فضای کاری پیش فرض نرم افزار چه نام دارد.3

  All Panelد(   Effectج(   Textب(   Paintالف(  
 

 . محلی که تمامی فایل ها و جلوه های ویژه در آن اجرا میشود را ................. میگویند.4

  Importد(  Projectج(  Compب(   Compositionالف(  
 

 کدام گزینه میباشد Import. کلید ترکیبی 5

  Ctrl + Oد(  Shift + Iج(  Alt + Iب(   Ctrl + Iالف(  
 

 ای استفاده میشوداز چه گزینه Composition. برای بریدن محیط های اضافه اطراف 6

  Cropد(   Deleteج(   Insertب(   Frameالف(  
 

 . در کدام حالت پخش کلیپ تمامی اجزای آن)صوت( پخش خواهد شد.7

  Doan Previewد(  Full Previewج(  Ram Previewب(   Previewالف(  
 

 برای بردن کلیپ به .................. Previewدر قسمت  First Frame. گزینه 8

 فریم انتخابی د(  پخش فریم به فریمج(  ب(ابتدای فریم   انتهای فریمالف(  
 

 . برای آنکه آیتم ها هیچگونه تغییر و انتخاب و ویرایش نشوند از گزینه ................... استفاده میشود9

  Lock Comد(   Soloج(   Layerب(   Lockالف(  
 

 چه عملی انجام می شود. Masksدر زیر مجموعه  Inverted. با فعال کردن گزینه 10

 هیچکدام د( ویرایش محل ماسکج(  ب(انتخاب معکوس  انتخاب محل ماسکالف(  
 

 .میاعمال کن و ویرایش راتییمتن تغ یرو میتوانیم یبا استفاده از چه پنجره ا .11

  Font Effectد(  Characterج(  Paragraphب(   Fontsالف(  
 

 چه کاربردی دارد. Scaleگزینه  Transform. در زیر مجموعه 12

 تغییر مقیاس د(  حرکت آیتمج( درجه بندی شفافیتب(   ویرایش تصویرالف(  
 

 گزینه ................... محور چرخش در آیتم های انتخابی یا لنگر آن 13

  Renderد(   Scaleج(  Anchor Pointب(   Pointالف(  
 

 استفاده میشود Transform. برای حرکت دادن آیتم های انتخابی به صورت دستی و یا عددی از گزینه .................. زیر مجموعه 14

  Renderد(   Scaleج(  Anchor Pointب(   Positionالف(  
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 به معنای ................... Rotation. عملکرد 15

 د( محو شدن آیتم  ج( چرخش آیتم  ب( بزرگ شدن آیتم  الف( کوچک شدن آیتم 
 

 اشاره گر موس در صفحه نمایش از کدام کلید استفاده می شود.. برای زوم کردن به محل 16

  Clickد(   Ctrlج(    Altب(   Shiftالف(  
 

 از چه کلید ترکیبی استفاده میشود. Solid. برای باز کردن یک 17

  Ctrl + Yد(  Shift + Iج(   Alt + Iب(   Ctrl + Iالف(  
 

18 .Angel در زیر مجموعه تنظیمات قلمو چه کاربردی دارد 

 د( انتخاب پیوستگی ج( انتخاب درجه چرخش  ب( انتخاب شدت رنگ   الف( انتخاب سایز  
 

 برای انتخاب . . . . . . . . . میباشد Durationگزینه . 19

 مدت زمان  د( ویرایش محل ماسکج(   انتخاب معکوسب(  انتخاب محل ماسکالف(  
 

 کنیمای استفاده می. برای تنظیم فاصله بین نقاطه در قلمو از چه گزینه20

  Brushد(   Scaleج(   Angleب(   Spacingالف(  
 

After Effects نمره( 2) کامل کنید 

 

 دابل کلیک .باید بر روی الیه . . . . . . . . . . . . . انجام دهید Solid. برای درج اطالعات بر روی 1

 

 Clone Stamp . برای ایجاد نمونه از روی یک تصویر ساکن یا متحرک از گزینه . . . . . . . . . . . . . . . . استفاده میشود2

 

 rl + MCt از کلید ترکیبی  . . . . . . . . . . . . . . . . . استفاده می شود. Renderبرای . 3

 

  NTSC-DV. سایز استاندارد برای محیط یک پروژه . . . . . . . . . . . . . . . نام دارد.4

 

After Effects نمره( 8) تشریحی 

 

 را شرح دهید. Compositionدر زیر مجموعه  Parentگزینه  (1
  ت و جلوه های ویژه از یک الیه به یک الیه دیگردادن خصوصیا تنسب  

2 )Make Comp Size .چه عملکردی را دارد 
 Compositionبه اندازه  Solidساختن یک   

 تنظیمات قلمو به چند دسته تقسیم میشوند . نام ببریدکانال های رنگی در ( 3
 (RGB – RGBA - phalAسه کانال )  

4) Orbit Camera Tool چه کاربردی دارد؟ 
 D3ن روی تصاویر سه بعدی و چرخش آزاد دوربی  

 شوداز کدام ابزار استفاده می Solid( برای پاک کردن صفحات در 5

 r ToolEraceه از گزینه برای پاک کردن صفح  

6 )Solo  در نوارComposition .را شرح دهید 
 او یا حذف آن هش کردن الیه ها کار روی تصویر بدون خاموانجام و فعال نگاه داشتن الیه رای ب  

 را توضیح دهید Reveal Layer Source in project( گزینه 7
 ار زیاد استبرای پیدا کردن الیه ها در مجموعه ورودی و پالت پروژه در هنگامی که اطالعات ورودی بسی  

8 )Multiple File .زیر مجموعه کدام گزینه و چه عملکردی دارد 
 چندین فایل صوتی و تصویری و فیلم به صورت گروهیدن ت و برای وارد کراس Importوعه گزینه زیر مجم 
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