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 گزینه مناسب را از ستون در مقابل ستون قرار دهید
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1-RECTANGULARGRID 1- اضافه کردن فلش به ابتدا و انتهای خطوط 

 
 

2-WIDTH 2- خطوط حاشیه در اطراف ایجاد 

 
 

3-ARROW HEADS 3- اشتراک دو شکل را نشان میدهد 

 
 

4-ALIGN 4- تغییر مقدار شفافیت 

 
 

5-MESH 5- رسم جدول 

 
 

6-STROKE 6- جابه جایی شکل های اسپری شده 

 
 

7-OPACITY 7- در حاشیه شکل متن نوشته می شود 

 
 

8-INTERSECT 8- چیدمان و اولویت بندی 

 
 

9-ARANGE 9-  کردن پهنایکم و زیاد 

 
 

11-TYPE ON A PATH 11- ایجاد گره در داخل 

 
 

11-SYMBOL SPRAYER TOOLS 11- مرتب سازی و مسیرها 
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نشان دهنده PEN..............و عالمت مثبت کنار ابزار نشان دهنده ی .............PENعالمت منفی در کنار ابزار  -4
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 کلید و پاسخنامه سواالت 

 د-25  ب -1

 ج -26 الف -2

 ج -27 ب -3

 د -28 ب -4

 الف -29 الف -5

 ب -31 ج -6

 د -31  ج -7

 ج-32  الف -8
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 الف -47                                                                                 د -23
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CTRL+2 
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 دستگیره دار در دو طرف -3بدون دستگیره                -2در یک طرف           دستگیره دارد -1

 دو طرف دستگیره دارد و هر طرف جداگانه تغییر می کند -4

 

 رسم خط راست از دو گره و رسم خط منحنی از دو گره و یک دستگیره استفاده می شود -2

 چهار روش   -3
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 گوشه های ایجاد شده در مسیر -3طول مسیر          -2ابتدا و انتهای مسیر      -1مقطع مسیر: 3   -4

           -2                                                      -1دو نوع : -5

 

 

 

 پاسخ بلند

بعد روی نوشته کلیک را انتخاب می کنیم SELECTIONابتدا متن را با ابزار متن می نویسیم و بعد ابزار  -1

را می زنیم تا متن به صورت یک شکل در بیاید و بتوانیم با گره های CREATE OUT LINEراست و 

ایجاد شده متن را ویرایش کنیم و اگر بخواهیم هر متن جداگانه ویرایش شود روی متن کلیک راست کره و 

UNGROUPرا می زنیم 

تقسیم بندی کنیم فایده این کار این است که وقتی بوم را برای طراحی بوم را می توانیم با استفاده از این ابزار  -2

یک سایت ذخیره می کنیم هر قسمت از آن به ویرایش نیاز داشته باشد به راحتی می توانیم این کار را انجام 

 دهیم



نگه داریم اگر همزمان کلید جهت دار باال را نگه داریم قوس آن زیاد می شود و اگر کلید جهت دار پایین را  -3

 قوس آن کم می شود

4- DASHطول خط چین وGAP  فاصله بین هر خط چین را مشخص می کند که فاصله و طول هر تکه ی

 خط چین را می توان با مقدار دهی تعیین کنیم

یک بار کلیک کرده و آن را ART BOARDبرای این کار کافی است بر روی فایل مورد نظر در پالت و یا در  -5

 انتخاب کنیم

 را انتخاب کنیمEMBEDیا نوار تنظیمات باالی صفحه دستور OPTION BARاول: با استفاده از  روش

 را انتخاب کنیمEMBEDدستور OPTIONبا استفاده از بخش LINKروش دوم : در پالت 

 


