
 
 

 1 صفحه

 وزارت آمـــــــوزش و پــــــــــــرورش : ونام خانوادگی  نام

 اداره کل آموزش وپرورش اسـتان اصفهان

 مديريت آموزش وپرورش شهرستان نطنز

 

   03/1396/          تاريخ امتحان :

   دقیقه  60      مدت امتحان :  رحیمی :دبـــیــر نام 

 صبح 8   ساعت شـروع:                             ) کاردانش ( دوم    پايه :

              5    تعـداد صفحه : (و جلوه های ويژهصوير سازی تکامپیوتر ) رشته :

                 )تستی( 50:     تعدادســوال  )نظری( طراح امور گرافیکی با رايانه نام درس:

 نمره 2هر سوال  – 100 جمع بارم /نمرات: ماه (خردادنوبت  )95 - 96سال تحصیلی:  ف . ه  87-15/2کد استانداردمتولی :

 .دانش روشنى بخش انديشه است

 گرافیک

 شود؟ می محسوب کار محیط در آور زيان عوامل از کدامیک ها،جزء اندام روی بر حد از بیش جسمی فشارهای  .1

  فیزیکی عوامل ب (  شیمیایی عوامل الف (

 آرگونومیک عوامل د(  زیستی عوامل ج (

2 

 

 ؟ است تمرکز بیشترين دهنده نشان زير تصاوير از کدامیک  .2

 د( ج ( ب ( الف (

2 

 شود؟ تنظیم ای اندازه چه در بايد مانیتور تا چشم در هنگام کار با رايانه فاصله   .3

  سانتی متر 60تا  50ب (   سانتی متر 90تا  50الف (

 سانتی متر 40تا  20د(   سانتی متر 120تا  100ج ( 

2 

 دارد؟ بیشتری گرايش کادر قسمت کدام به زرد نقطه  .4

 كادر باالي( د        كادر دوطرف( ج  كادر وسط( ب  كادر پایین( الف

2 

 ؟رابطه مناسب میان عناصر موجود در يک اثر با يکديگر و با کل اثر را در هنرهای تجسمی .................. می گويند   .5

 تعادل )د تركیب ) ج تقارن  )ب تناسب ) فال

2 

 شود؟ می استفاده گرفته، بهره کوالژ تکنیک از خود اثر آفرينش در که هنرمندانی آثار در بافت، کدام  .6

 اي د(المسه  ترسیمی ج(  تصویري ب(  بصري الف(

2 

 در بافت روشنی، تیرگی، رنگ، مثل خودشان بصری های ارزش براساس تصوير در موجود عناصر بندی ترکیب کدام در  .7

 گیرند؟ می قرار کادر

 قرینه (د  متمركز( ج  متمركز غیر( ب  قرینهغیر ( الف

2 

 است؟ شادی و آرامش تقدس، معنويت، لطافت، نرمی، بیانگر خطوط کدام  .8

 منحنی( د  افقی( ج  مایل( ب  عمودي( الف

2 



 
 

 2 صفحه

 .ستا ................ و ............... خطی آيد، می وجود به روشنايی ی وسیله به تاريکی شکافتن از که خطی  .9

 نسبی و تجسمی )د  محتوایی و ملموس )ج  محتوایی و تجسمی )ب  ملموس و تجسمی )الف

2 

  ؟ است مناسب داخلی نماهای طراحی برای پرسپکتیو کدام  .10

 اي نقطه سه (د  اي نقطه یک (ج  كابینت(ب  اي نقطه دو(الف

2 

 ؟منظور از کیفیت رنگ چیست   .11

  به شدت كنتراست ته رنگ نیز اضافه می شود  (ب از شدت كنتراست ته رنگ كاسته می شود . (الف

 حالت خلوص و اشباع رنگ به وجود می آید .( د تحت تاثیري نوري كه به آنها تابیده می شود . (ج

2 

 است؟ پرسپکتیوی نوع چه روبرو شکل  .12

  جوي )ب    ابلیک )الف

 متریک تري )د  ایزومتریک )ج

2 

 :..............نقطه گريز    .13

    .دارد قرار آن روي چشم الف(

 به هم می رسند . همه خطوط موازي در آن ب(

  .شود می كشیده جسم سمت به ناظر چشم ج( از

 .است آسمان و زمین رسیدن هم به محل و شود می كشیده نهایت بی د( در

2 

 است؟ شده تشکیل جانبی سطح و قاعده سطح دو از زير، حجم کدام  .14

 استوانه د(  مخروط ج(  مکعب ب(  هرم الف(

2 

 .کرد اشاره..................  به توان می متناوب ريتم انواع واز.....................  به توان می يکنواخت ريتم انواع از  .15

 روز و شب گردش - قلب ضربان ب(  ماه كامل قرص باریک هالل - قلب الف(ضربان

 ماه كامل قرص تا باریک هالل - گیاهان رشد د(   قلب ضربان - گیاهان رشد ج(

2 

 دارد؟ بیشتری کاربرد امروز هنر در بصری جذابیت و تنوع تحرک، بودن دارا دلیل به تعادل، کدام  .16

 متقارن غیر د(تعادل  شعاعی ج(تعادل  پویا ب(تعادل  متقارن الف(تعادل

2 

 آيد؟ می وجود به ها رنگ کدام میان رنگ، همزمانی کنتراست  .17

 مکمل هاي ب(رنگ   اصلی هاي الف(رنگ

 رنگ یک مختلف هاي د(تونالیته   سوم درجه هاي ج(رنگ

2 

 رنگی مرموز و مبهم است ؟ رنگ، کدام  .18

 نارنجی( د                      سبز(ج                         آبی( ب                       بنفش(الف

2 

 است؟ کدام کمیت، کنتراست در آبی به نارنجی رنگ نسبت  .19

  6:6د(     4:8ج (   2:4ب (    3:9الف (  

2 

http://tv7.ir/index.php/component/content/article/231-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9/%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C/3305-237_1388-10-23-09-22-25?showall=&start=3


 
 

 3 صفحه

 افتد؟ می اتفاقی چه قرمز مثل گرم های رنگ برای نور، شدت کاهش با  .20

 تر واضح( د  گرم و سرد( ج  تر تیره( ب  تر روشن( الف

2 

 ؟خاکستری های بدون فام از ترکیب کدام رنگ بدست می آيند   .21

 سیاه و سفید ( د  رنگ هاي مکمل(ج  رنگ هاي اصلی ( ب  سیاه با یک رنگ اصلی(  الف

2 

 رنگ سبز مکمل کدام رنگ است ؟  .22

 آبی(  د  زرد( ج  نارنجی( ب  قرمز( الف

2 

 پر حرارت ترين و سردترين رنگها به ترتیب کدام است ؟  .23

    سبز آبی –قرمز نارنجی ( ب  سبز  –قرمز (الف

 آبی -قرمز ( د  آبی –نارنجی ( ج

2 

 را در اطراف خود سازماندهی می کند چه نام دارد؟عنصر پرقدرتی که ساير عوامل موجود کادر   .24

 محور د( سلسله مراتب ج ( عامل مفروض ب ( تقارن الف (

2 

 به وجود می آيد ؟اگر روی يک کاغذ يک نقطه ايجاد کنیم چه نوع ترکیب بندی   .25

 غیر قرینه د( متمركز ج ( غیر متمركز ب ( قرینه  الف (

2 

Photo Shop CS4 

را می دهد که در صفحه جاری حرکت کرده و آن را بزرگ نمايی يا کوچک  ...................... اين امکان  پالت   .26

 نمايی کند . 

  Brushد(  Historyج (  Navigatorب (  Infoالف (

2 

 ؟ است  BMP. کدام گزينه بیانگرويژگی فرمت   .27

 فرمت پیش فرض نرم افزار  (ب فرمت نقشه بیتی استاندارد( الف

 فرمت مناسب جهت خروجی هاي چاپ( د فرمت مناسب در نرم افزارهاي نشر ( ج

2 

 از کلید ................ استفاده می کنیم . ، شود کسر قبلی محدوده از ، شده انتخاب محدوده بخواهیم اگر  .28

  Ctrl(د  Alt(ج  Shift(ب  Enter(الف

2 

 ( است ؟Crop) کدام يک از ابزار های زير ابزار   .29

  د(   ج(  ب(  الف( 

2 

درجه در جهت خالف عقربه های ساعت انجام  90به اندازه عملیات چرخاندن را  گزينه کدام  Transform  فرمان در  .30

  ؟ می دهد 

   Rotate 90 cw( ب  Skew 90 cw( الف

 Rotate 90 ccw( د  Skew 90 ccw (ج

2 



 
 

 4 صفحه

 به واحد سنجش کیفیت تصوير گفته می شود ؟  .31

 گزینه الف و ج  د( LPI ج( DPI ب(  PPI( الف

2 

 شود؟ می استفاده زير دستور کدام از فشرده اليه يک در ها اليه تمامی کردن يکدست برای  .32

 Flatten Image( ب   Delete Layer (الف

 Merge Down( د   Merge Linked( ج 

2 

33.  
 چیست؟ نشانه اليه کنار در( ) چشم آيکن وجود

 الیه بودن مخفی( د        الیه بودن آشکار( ج الیه شدن گروه( ب الیه اتصال( الف

2 

  با توجه به متن انتخابی چیست ؟Textکاربرد شکل روبرودر نوار ويژگی   .34

  ب ( اعمال سایه به متن  الف ( پیچ و تاب دادن متن

 د( گزینه الف و ب صحیح است.   اج درمتنجج ( اعو

2 

 ( شده انجام کارهای تاريخچه) ؟ نمود نگهداری را کاربر توسط عملیات دادن انجام مراحل توان می پالت اين در  .35

 History(د  Filter(ج  Brush(ب   Layer(الف

2 

 در کنار يک رنگ نشانگر چیست؟   شکل مثلث به همراه عالمت تعجب  Color Pickerدر کادر   .36

  الف( رنگ مورد نظر براي وب مناسب نیست      

 ب( رنگ مورد نظر براي چاپ مناسب نیست       

 شود   ج( رنگ مورد نظر توسط همه مرورگرها پشتیبانی نمی        

 د( رنگ مورد نظر هم براي چاپ و هم براي وب مناسب است         

 

2 

 کدام گزينه را انتخاب می کنیم ؟ Viewبرای فعال کردن خطوط شبکه از منوی   .37

 ) Ruler د )   Snapج  Guideب(  Gridالف(
2 

  ؟ کند می مسیر ايجاد زير های ابزار از يک کدام  .38

 Pencil(د  Pen(ج Brush(ب  Gradient( الف

2 

 کنیم ؟برای ترسیم چند ضلعی برداری از کدام ابزار استفاده می   .39

 Line Tool د( Rectangle Tool ج( Ellipse Tool ب( Polygon Tool الف( 
2 

  استفاده شده است ؟گره ای در شکل مقابل از چه نوع   .40

 ب( نقاط نامتقارن اال كلنگی                 الف( نقاط متقارن غیر االكلنگی

 ج(نقاط نامتقارن غیر اال كلنگی                   د( نقاط متقارن اال كلنگی                      

2 

 کانال می باشد ؟ 4کدامیک از مدهای رنگی زير دارای   .41

 CLE LAB د(  Grayscaleج ( RGB ب (  CMYKالف (

2 



 
 

 5 صفحه

 شود؟ می استفاده منظوری چه برای Desaturate فرمان از  .42

   رنگ اشباع میزان افزایش( ب   رنگ اشباع میزان تبادل (الف

 رنگ اشباع بردن بین از( د  رنگ اشباع میزان كاهش (ج

2 

  ؟ چیست Burn و Dodge ابزارهای کاربرد  .43

  رنگ خلوص كاهش یا افزایش (ب تیره و روشن شدن بخشی از تصویر (الف

 كردن شفاف یا محو( د  تصویر رنگهاي پخش( ج

2 

 ؟ دهد می انجام را ها رنگ موازنه عمل ها گزينه اين از کدامیک تصوير ويرايش در  .44

 Color Balance( د                    Desaturase(  ج                          Curves(  ب                           Level(   الف

2 

 گرداب (دور يک نقطه می پیچاند؟ ) مانند يک  اين فیلتر عکس را به  .45

  Zigzag د(      Mosaic Tiles ج (         Twirl ب ( Pinch الف (

2 

 است؟ چگونه تصاوير روی بر Render گروه فیلترهای عملکرد  .46

   تصاویر كنتراست افزایش وكاهش ( الف

 تصویر كل ریختن هم به تا اندك تغییرات ایجاد( ب

  نور و رنگ از ومتفاوتی مختلف  جلوه ایجاد (ج

 تصاویر روي كریستالی هاي دانه ایجاد( د

2 

 ؟ دهد  انجام می Zoomو  Spinکدام فیلتر عمل محو تصوير را به دو صورت   .47

 Shape Blurد(  Motion Blurج ( Blur Moreب (  Radial Blurالف (

2 

 باچه پسوندی ذخیره می شوند؟ Actionفايل های   .48

  ATNد(   PNGج (   JPGب (  PSDالف (

2 

 کند؟ می تعیین چگونه را چاپ کیفیت Print Quietly پنجره در Best گزينه گزينه انتخاب با  .49

 سریع چاپ د( معمولی ج( كیفیت كیفیت بهترین ب(  كیفیت حداقل الف(

2 

 ؟برای ذخیره تصاوير مورد استفاده در وب کدام ابزار زير مناسب است   .50

                  گزینه الف و ج  (د                        Slice  (  ج                   Split (ب                  Crop(الف

2 

 توفیق رفیق راهتان باد. رحیمی

  



 
 

 6 صفحه

 


