 -1برای رسم یک شکل از چه ابزاری استفاده می شود
ب)ابزارOPEN

الف)ابزار T

د)ابزارSPIRAL

ج)ابزار ARC

 -2کدام ابزار کل گره ها را به همراه مسیر انتخاب می کند
الف)ابزارSELECTION
ب)ابزارDIRECT SELECTION
ج)ابزار EYE DROPPER
د)ابزارSPIRAL
 -3رنگ هایی که از ساخته می شوند چه نام دارند
الف)رنگ های چاپی
ب)PROCCES COLOR
ج)COLOR MODE
د)گزینه ی الف و ب
 -4در صورتی که بخواهیم شکلی با مرکزیت ثابت رسم کنیم کدام کلیه را نگه میداریم
الف) SHIFTب)ALT
د)CTRL

ج) SHIFT+ALT

 -5در صورتی که بخواهیم شکلی بااضالع مساوی و دایره ای با شعاع های مساوی داشته باشیم کدام کلیه را نگه
می داریم
الف) SHIFT

ب)ALT

ج) CTRL

د)ALT+CTRL

 -6کلیه میانبر ابزار ذره بین کدام کلیه می باشد
الف) CTRL+Z

ب)SPACE

ج)  Zد)M
 -7برای تماشای همزمان چندین صفحه از کدام کلیدها استفاده می کنیم
الف) CTRL+SHIFT
ج) CTRL+TAB

ب)CTRL+O
د)CTRL+SHIFT+N

 -8اگر بخواهیم از شکل کشیده شده کپی کنیم با انتخاب شکل همزمان کدام کلیه را می گیریم و درگ می کنیم
الف) ALT
ج) SHIFT

ب)CTRL
د)ترکیب هر سه کلید

 -9برای ترکیب چند شکل کدام فرمان را استفاده می نماییم
ب)فرمانJOIN

الف)فرمان GROUP
ج) CTRL+G

د)الف و ج

 -11کدام بک از فرمان های زیر شکل هارا با هم ادغام می کند
الف)فرمان JOIN

ب)فرمانUNIT

ج)فرمان GROUP

د)فرمانEXCLUDE

 -11فرمان  MINUS FRONTکدام عمل را انجام می دهد
الف)شکل باالیی را از شکل زیرین کم می کند
ب)اشتراک شکل ها را کم می کند
ج)اشتراک دو شکل را نشان میدهد
د)شکل ها را در یک گروه قرار می دهد
 -12به وسیله ی کدام مورد می توان شکل را به باالترین الیه انتقال داد
ب)BRING FORWARD

الف) SEND FORWARD

د)SEND TO BACK

ج) BRING TO FRONT
 -13گزینه ی  SEND TO BACKکدام مورد را بیان می کند
الف)شکل را به پایین ترین الیه می برد
ب)شکل را به باالترین الیه می برد
ج)شکل را یک الیه زه زیر می برد
د)اشتراک دو شکل را نشان میدهد
 -14کلید میانبر فرمان BRING TO FRONTکدام مورد است:
الف) ]CTRL+
ج) [CTRL+

ب)]SHIFT+CTRL+
د) [SHIFT+CTRL+

 -15کدام فرمان یک شکل را حذف و آن را مرتب می کند
الف)MERG
ج) ARANGE

ب)DIVIDED
د)TRIM

 -16توسط کدام گزینه می توان متن را به صورت عمودی نوشت
الف) TYPE ONA PATH
ج) AREA TYPE

ب)OVERTICAL TYPE
د)PARAGRAPH

 -17کدام گزینه فاصله بین حروف را افزایش می دهد
الف) LEADING

ب)AREA TYPE

ج) KERNING

د)VERTICAL TYPE

 -18گزینه LEADINGکدام عمل زیر را انجام می دهد
الف)فاصله بین حروف را افزایش می دهد
ب)متن در حاشیه ی شکل نوشته می دهد
ج)فاصله بین سطرهای متن را افزایش می دهد
د)نوع FONTو اندازه آن تغییر می کند
 -19برای تبدیل یک متن به یک شکل از کدام گزینه استفاده می کنیم
ب)JOIN

الف) UNGROUP

د)CREATEOUTLINE

ج) CTRL+O

 -21ابزار SYMBOL SPRAYERاز کدام منو قابل فعال شدن هستند
الف) FILE

ب)EDIT

ج) WINDOW

د)VIEW

 -21اگر بخواهیم به گره های یک دسترسی پیدا کنیم کدام گزین را باید انتخاب کنیم
الف)BREAKLINK TO SYMBOL
ب)SYMBOL SCRUNCH
ج)SYMBOL LIBRARY
د)SYMBOL STAINE
 -22با انتخاب ابزار SYMBOL SPRAYکدام عمل را می توان انجام داد:
الف)با کلیک و درگ و تغییر درجه شکل ها می چرخند
ب)SYMBOLانتخاب شده را اسپری می کند
ج)اندازه ی سیمبول ها را بزرگتر می کند
د)شکل های اسپری شده به هم نزدیک تر می شوند
 -23کدام گزینه از ابزار SYMBOLشکل ها را کم رنگ تر و شفافیت آن ها را کم می کند
الف)SYMBOL STAINE
ج)SYMBOL SPRINNER

ب)SYMBOL SPRAY
د)SYMBOL SCREENER

 -24توسط کدام ابزار می توان کمان ترسیم نمود:
الف) LINE SEGMENT

ب)ARC TOOLS

ج) SPIRAL TOOLS

د)HAND TOOLS

 -25ابزار SPIRAL TOOLSبرای رسم کدام شکل می باشد
ب)رسم کمان

الف)رسم خطوط مختلف

د)رسم شکل حلزون

ج)رسم بیضی
 -26ابزار رسم دایره های تودر تو کدام گزینه می باشد:

ب)STROKE

الف) RECTANGULARGRID
ج) POLAR GRID

د)الف و ب

-27در پالت STROKEگزینه ی CAPEچه عملی را انجام می دهد
ب)از پهنای خطوط کم می کند

الف)به خطوط رسم شده پهنا می دهد

د)الف و ب

ج)ابتدا وانتهای خطوط را منحنی می کند
 -28در پالت STROKEکدام گزینه خطوط را تکه تکه می کند
الف)  CORNERب)SCALE
ج) ALIGNSTROKE
-29

د)DASHED LINE

طرح خط را تغییر می دهد

الف) PROFILE

ب)SCALE
د)CORNER

ج) ALIGN

 -31توسط کدام پالت می توان شفافیت را کم و زیاد کرد:
الف) ALIGN

ب)TRANCPARENCY
د)GRADIENT

ج) APPEARANCE
 -31پالت ALIGNازکدام منو فعال می شود
الف) FILE

ب)OBJECT

ج) VIEW

د)WINDOW

 -32برای تبدیل یک خط به یک OBJECTاز منوی OBJECTکدام گزینه را انتخاب می کنیم
الف) ROTATE
ج) EXPAND

ب)UNIT
د)MINUS

 -33کدام گزینه جز گروه  BRUSHها می باشد
الف) ART BRUSH
ج) PATTERN BRUSH

ب)SEATTER BRUSH
د)همه موارد

 -34کدام پالت تمام ویژگی های اعمال شده به یک OBJECTیا مسیر را نمایش می دهد
الف) SWATCH

ب)APPEARANCE
د)IMAGE

ج) GRADIENT

 -35اگر EFFECTها را از زیر مجموعه به سمت الیه های دیگر درگ کنیم چه اتفاقی می افتد
الف)تمامی الیه های موجود درزیر این EFFECTاز آن تاثیر می گیرند
ب)تمامی الیه های موجود در باالی این EFFECTاز آن تاثیر می گیرند
ج)تنها یک الیه باال و یک الیه ی پایین این EFFECTاز آن تاثیر می گیرند
د)تاثیری بر الیه های اطراف خود نمی گذارد
 -36افکت ROUND CORNERSچه نوع افکتی است
ب)گوشه ها را تیز و زاویه دار می کند

الف)گوشه ها را گرد می کند

د)تاثیری بر گوشه های OBJECTندارد

ج)گوشه ها را فرو رفته می کند
 -37برای اعمال افکت کدام گزینه را انتخاب می کنیم

الف) ADD NEW EFFECTاز پالت APPEARANCE
ب)قسمت  FXاز پالت APPEARANCE
ج)منوی  EFFECTدر منو بار
د)همه موارد
 -38برای ذخیره ی ویژگی های بعدی اعمال شده بر روی یک برای استفاده های بعدی از پالت کدام گزینه را
انتخاب می کنیم
الف)SAVE
ب)
ج)NEW GRAPHIC STYLE
د)SAVE GRAPHIC STYLE LIBRARY
 -39مقدار KERNINGاز کدام پالت قابل افزایش می باشد
الف) SWATCH
ج) APPEARANCE

ب)CHARACTER
د)BRUSH

 -41کدام نوع جز GRADIENTهای نرم افزار ILLASTARTORمی باشد
الف) LINER

ب)CORNER

ج) RADIAL

د)الف و ج

 -41تبدیلی که در آن تغییر رنگ به صورت خطی و با زاویه داده شده است چه نوع GRADINTمی باشد
الف) LINER
ج)

ب)CORNER
د)ANGLE

RADIAL

-42مهم ترین قسمت در پالت GRADIENTکدام مورد است
الف) زاویه رنگ
ج) نوار رنگ

ب)شفافیت
د)فاصله رنگ

-43در اعمالGRADIENTبه  STROKEچند نوع وجود دارد
الف) کلی
ج) عرضی

ب)طولی
د)همه موارد

 -44کدام مورد جز عملیات پالت LINKSمی باشد
الف)آدرس دهی مجددRELINK
ب)ویرایش فایل لینک شده در نرم افزار مربوطه EDIT OBJECT
ج)به روز رسانی فایل لینک شده UPDATE LINK
د)همه موارد
 -45دستیابی به اطالعات فایل های لینک شده از مهم ترین ویژگی های کدام پالت می باشد
الف) BRUSH
ج) GRADIENT

ب)LINKS
د)COLOR

 -46فایل هایی که EMBEDبه جند روش شناخته می شوند
الف)یک روش  :در ART BOARDبا یک عالمت ضربدر بر روی آن شناخته می شوند
ب)یک روش :در پالت LINKنبودن عالمت EMBED
ج)دو روش :در ART BOARDبا یک عالمت ضربدر و در پالت LINKنبودن عالمت EMBED
د)هیچکدام

-47با استفاده از این دستور می توانیم یک تصویر BIT MAPرا به یک تصویر برداری تبدیل کنیم
الف) TRACE

ب)GROUP

ج) JOIN

د)TRIM

 -48بعد از عملیات TRACEبرای ویرایش گره و کدام دستور از منوی OBJECTاستفاده می شود
الف) EXPAND
ج) GROUP

ب)UNGROUP
د)EXPAND

گزینه مناسب را از ستون در مقابل ستون قرار دهید
B

A
RECTANGULARGRID-1

 -1اضافه کردن فلش به ابتدا و انتهای خطوط

WIDTH-2

 -2ایجاد خطوط حاشیه در اطراف

ARROW HEADS-3

 -3اشتراک دو شکل را نشان میدهد

ALIGN-4

 -4تغییر مقدار شفافیت

MESH-5

 -5رسم جدول

STROKE-6

 -6جابه جایی شکل های اسپری شده

OPACITY-7

 -7در حاشیه شکل متن نوشته می شود

INTERSECT-8

 -8چیدمان و اولویت بندی

ARANGE-9

 -9کم و زیاد کردن پهنای

TYPE ON A PATH-11

 -11ایجاد گره در داخل

SYMBOL SPRAYER TOOLS-11

 -11مرتب سازی و مسیرها

گزینه ی صحیح را با عالمت و گزینه ی غلط را با عالمت مشخص نمایید
 -1در اشکال GROUPشده خاصیت های آن ها همزمان تغییر می کند
 -2فرمان INTERSECTشکل باالیی را از شکل زیرین کم می کند
 -3فرمان DIVIDEDد رحالت UNGROUPشکل را به چند قسمت تقسیم می کند که می توانیم با درگ آن
ها را از هم جدا کنیم
 -4گزینه SYMBOL STAINEاندازه ی SYMBOLرا بزرگتر می کند
 -5توسط ابزار ART BOARDمی توانیم اندازه بوم را تغییر دهیم
 -6با انتخاب ابزار LINE SEGMENTمی توانیم خطوط مختلفی رسم کنیم
 -7اگر همزمان کلید جهت دار باال را در کار با ابزار SPIRALباال نگه داریم پیچ خطوط کم می شود
 -8در ART BRUSHسطح مقطع طراحی شده به هر شکل که باشد با پیروی از مسیری که این براش را به آن
اعمال می کنیم در طول مسیر تغییر شکل می دهد
 -9با هر بار کلیک بر روی OBJECTبا ابزار MESHسه گره برای تبدیل رنگ خواهیم داشت
 -11خصوصیات پالت GRADIENTبه خط یا STROKEقابل اعمال هستند
 -11با استفاده از پالت IMAGEدر هنگام TRACEو آستانه نمونه گیری درTRACEرا انتخاب نماییم

جای خالی را با کلمات مناسب پر نمایید:
 -1کلید میانبر ابزار HANDکلید ..................می باشد
 -2برای نمایش مراحل انجام شده برای طراحی یک موضوع از کلیدهای ترکیبی ................استفاده می کنیم
 -3ابزار SELECTIONامکان ....................را میدهد
 -4عالمت منفی در کنار ابزار PENنشان دهنده ی ...........................و عالمت مثبت کنار ابزار PENنشان دهنده
ی ...............جدید می باشد
............................ -5اشتراک شکل ها را کم می کنند
 -6با کمک فرمان ..............................چند شکل را انتخاب می کنیم و شکل ها را ادغام می نماییم
 -7در گزینه ی SYMBOL STAINEبا انتخاب یک رنگ و کلیک روی شکل ها ......................آن ها تغییر می
کند
 -8ایجاد گره در داخل هر OBJECTبرای ایجاد ....................برای هر OBJECTاست
 -9در نوع GRADIENT.........................در طول محیط STROKEاز گره ابتدایی به گره
انتهایی GRADIENTاعمال می شود

کوتاه پاسخ
 -1انواع گره را نام ببرید
 -2برای رسم خط راست از چند گره و برای رسم خط منحنی از چند گره استفاده می شود
 -3برای جابه جایی اولویت قرارگیری شکل ها نسبت به شکل یا شکل های دیگر چند روش وجود دارد 2 :مورد
را نام ببرید
 -4در PATTERN BRUSHچند سطح مقطع مسیر مورد نیاز است نام ببرید
 -5در نرم افزار ILLASTARTORچند نوع EFFECTوجود دارد نام ببرید

بلند پاسخ
 -1برای ویرایش تک به تک حروف یک نوشته چگونه عمل می کنیم توضیح دهید
 -2در مورد ابزار SLICE TOOLSتوضیح دهید
 -3در استفاده از ابزار کمان چگونه می توان قوس کمان را کم یا زیاد کرد
 -4در ویژگی DASHED LINEدو گزینه ی DASHو GAPچه می کنند
 -5نحوه ی EMBEDکردن فایل ها راتوضیح دهید

کلید و پاسخنامه سواالت
 -1ب -25د
 -2الف  -26ج
 -3ب  -27ج
 -4ب  -28د
 -5الف  -29الف
 -6ج  -31ب
 -7ج  -31د
 -8الف -32ج
 -9د  -33د
 -11ب  -34ب
 -11الف

 -35الف

 -12ج  -36الف
 -13الف

 -37د

 -14الف

 -38ج

 -15د -39ب
 -16ب

 -41د

 -17ج  -41الف
 -18ج

 -42ج

 -19د

 -43د

 -21ج

 -44د

 -21الف  -45ب
 -22ب

 -46ج

 -23د

 -47الف

 -24ب

 -48الف
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جای خالی

صحیح و غلط
1

ص

1

SPACE

2

غ

2

CTRL+2

3

ص

3

جابجایی گره ها

4

غ

4

5

ص

5

حذف کردن گره –اضافه
کردن گره
ENCLUDE

6

ص

6

MERGE

7

غ

7

رنگ

8

ص

8

جلوه های رنگی

9

غ

9

طولی

11

غ

11

ص

پاسخ کوتاه
-1
 -1دستگیره دارد در یک طرف

 -3دستگیره دار در دو طرف

 -2بدون دستگیره

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

 -2رسم خط راست از دو گره و رسم خط منحنی از دو گره و یک دستگیره استفاده می شود
 -3چهار روش
-1
-2
 3 -4مقطع مسیر -1:ابتدا و انتهای مسیر
 -5دو نوع -1:

 -2طول مسیر

 -3گوشه های ایجاد شده در مسیر

-2

پاسخ بلند
 -1ابتدا متن را با ابزار متن می نویسیم و بعد ابزار SELECTIONرا انتخاب می کنیم بعد روی نوشته کلیک
راست و CREATE OUT LINEرا می زنیم تا متن به صورت یک شکل در بیاید و بتوانیم با گره های
ایجاد شده متن را ویرایش کنیم و اگر بخواهیم هر متن جداگانه ویرایش شود روی متن کلیک راست کره و
UNGROUPرا می زنیم
 -2بوم را می توانیم با استفاده از این ابزار تقسیم بندی کنیم فایده این کار این است که وقتی بوم را برای طراحی
یک سایت ذخیره می کنیم هر قسمت از آن به ویرایش نیاز داشته باشد به راحتی می توانیم این کار را انجام
دهیم

 -3اگر همزمان کلید جهت دار باال را نگه داریم قوس آن زیاد می شود و اگر کلید جهت دار پایین را نگه داریم
قوس آن کم می شود
DASH -4طول خط چین و GAPفاصله 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
 -5برای این کار کافی است بر روی فایل مورد نظر در پالت و یا در ART BOARDیک بار کلیک کرده و آن را
انتخاب کنیم
روش اول :با استفاده از OPTION BARیا نوار تنظیمات باالی صفحه دستور EMBEDرا انتخاب کنیم
روش دوم  :در پالت LINKبا استفاده از بخش OPTIONدستور EMBEDرا انتخاب کنیم

