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(رویان فناوری اطالعاتدپارتمان  ) تهیه و تنظیم :   

COMPACT  طراح گرافیک رایانه اینمونه سئواالت تستی  
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 سواالت درس طراح گرافیک رایانه ای

  

 کدام مدل رنگ برای چاپ مورد استفاده قرار می گیرد؟ -1

 LAB  (د                    CMYK (ج                   HSB     (ب                 RGB الف(

 متداولترین فرمت برنامه فتوشاپ کدام یک از فرمتهای زیر است؟ -2

    TIF(د                        PSD (ج                          GIF (ب                BMP (الف 

 برای کاهش یا حذف حالتها و عملیات انجام شده روی فایل جاری از کدام پالت استفاده می شود؟  -3

   Color (د         Navigator (ج                   History (ب                Info الف(

 برای انتخاب یک ناحیه به صورت دایره یا مربع کدام کلید همراه ابزار انتخاب بکار می رود؟ -4  

 Shift   (د         Space           (ج                              Alt (ب               Ctrl (الف     

 ر می بریم ؟برای انتخاب قسمت نامنظمی از تصویر کدام ابزار انتخاب را بکا -5   

 هرسه( د            lasso Magnetic(ج      معمولیLasso (ب    lasso  Polygonal(الف 

 کدام ابزار براساس نمونه رنگی که بر روی آن کلیک می کنیم ناحیه ای را انتخاب می کند؟-6

  Polygonal Lasso  (د      Magic Wand (ج              Crop(ب           Lasso الف(

 با کدام ابزار می توان یک آمیختگی تدریجی بین رنگها ایجاد کرد؟  -7

  Magic Eraser (د              Paint Bucket (ج  Pattern Stamp (ب   Gradient الف(

 برای نمونه برداری از رنگهای موجود در تصویروتبدیل آن به رنگ فعال پیش زمینه از کدام ابزاراستفاده می شود؟  -8

   Color Replacement(د           Pen (ج     Eyedropper  (ب    Paint Bucket ف(ال

 می شود ؟ Background کدام گزینه باعث چسباندن الیه های قابل مشاهده ، به الیه -9

 Layer Set (د      Merge Visible (ج       Flatten Image (ب  Merge Down الف(

 از ابزارهای زیر ، می توان گره های روی مسیر را حذف نمود ؟با استفاده از کدام یک  -11

         Direct selection  (ب                                             Free form pen   (الف  

   Add Anchor Point (د                                Delete Anchore Point  (ج     

  

 داد؟ رنگ تغییر را قسمتها بقی ما و نخورده دست را تصویر از قسمت یک توان می چگونه  -11

 Quick Mask (د        Air Brush (ج      Pattern Stamp (ب  Paint Brushالف(

 برای ایجاد یک الیه جدید در تصویر از دستور ..... استفاده میکنند . -12

      Create New Layerب(                                 Create Layear(الف 



 

 New Adjustment Layer (د            ctrl + New (ج   

 برای شفاف شدن و پر رنگ شدن تصویر از کدام ابزار باید استفاده کرد؟ -13

   Burn (د                     Dodge (ج                                Sponge(ب                     Blur الف(

 استفاده کرد؟ (Mode)  برای تبدیل یک عکس سیاه و سفید به رنگی بهتر است از کدام حالت رنگ -14

 Gray Scale (د                            Lab Color(ج                           Color RGB (ب               CMYK الف(

 چیست؟ رتصوی تیرگی و رنگ شدت تنظیم برای راه ترین ساده -15 

 Color Balanceفرمان از استفاده( ب        Brightness→Contrast الف( استفاده از فرمان

 ب و الف( د                      Hue→ Saturationفرمان از استفاده( ج   

 ار برد؟برای نمونه گیری از تصویر کدام کلید را باید همراه این ابزار بک Clone Stamp هنگام کار با ابزار -16

 .ندارد نیاز کلیدی( د                           Alt (ج                        Shift (ب              Ctrl الف(

 آورد؟ وجود به را خیس انگشت اثر توان می تصویر روی گزینه کدام با  -17

 Blur (د                              Sponge (ج                  Smudge (ب               Burn الف(

 دهد؟ می انجام را تصویر مختلف قسمتهای نورپردازی عمل  Render گروه فیلترهای از کدامیک  -18

   Lighting Effect (د  3D Transform (ج  Diffrence Clouds(ب     Clouds(الف    

 است؟ مناسب فیلتر کدام دنبر بکار بین، دور جلوی افراد چهره ماندن مخفی و شاندن پو برای  -19

 Glass (د                     Mosaic  (ج               Crystalize (ب        Stylize (الف 

 توسط کدام ابزار می توان یادداشت و نوشته هایی را به تصویر اضافه نمود؟ -21

 Text (د      Slice Selection (ج                        Notes (ب                      Slice (الف 

 کدام یک از گزینه های زیر از عناصر بصری است ؟ -21

 گچی پاستل( د                      مصالح و ابزار( ج                  ال چوبزغ    (ب                    بافت   الف(

  مهمترین نقطه کادر چه نام دارد ؟ -22

 تعادل نقطه( د                           سنگین نقطه( ج                 میانی نقطه   (ب           سبک نقطه  الف(

    ایستادگی ، مقاومت و استحکام خصوصیات کدام خط است ؟    -23

   منحنی خط( د                           عمودی خط( ج                       مایل خط( ب            الف( خط افقی

 خط منحنی به معنای : -24

 ایستادگی و مقاومت( ب                                              الف( آرامش و سکون

 سکون عدم و خشونت( د                                        ( حرکت سیال و مداومج   

 دایره سمبل چه چیزی است ؟ -25



 

 ،روحانی گرایی درون ، لطافت ، نرمی( ب                           الف( سفتی ، زبری ، برون گرایی

 ،زبری ،سکون ،نرمی آرامش( د                             گرایی ،برون ،لطافت نرمی( ج   

 کدام یک از خصایص زیر مربوط به سطح می باشد ؟-26

 . است ارتفاع و عرض و طول ، بعد سه دارای( ب                                        الف( دارای یک بعد است .

 هیچکدام( د                 . است عرض و طول ، بعد دو دارای( ج   

 منشورها بر چه اساسی نام گذاری می شوند ؟-27

 هایشان وجه براساس( ب                                           الف( براساس اضالعشان

 راسهایشان براساس( د                                 اشان قاعده شکل براساس( ج   

قبال از لمس آن  در این روش هنرمند به شبیه سازی و طبیعت پردازی از اشکال موجود در طبیعت می پردازد و از این طریق احساسی را که -28

 چیز ها در مخاطب بوجود آمده را زنده می کند .

 چسبانی تکه  (د                    کالژ( ج               ترسیمی تباف( ب             تصویری بافت  الف(

 از چند طریق می توان بافت را درک کرد ؟ -29

 المسه و بصری – طریق دو( ب                                           حس المسه – الف( یک طریق

 طریق هیچ به( د                     شنیداری و بصری  المسه و – طریق سه(ج   

 روشنایی نماد چیست ؟ -31

 رستگاری ، سکون هدایت،(ب                                        الف( سکون ، توقف ، رستگاری

 مبدا سوی به حرکت و رستگاری ، هدایت( د                        واندوه غم ، حرکت و جنبش فقدان( ج   

 ر چه فرم مورد نظر ما تیره تر باشد ..... و هر چه روشن تر باشد ..... احساس...... بیشتری را القا می کند .در مبحث تاریک و روشن ه -31

 رنگ بی  – تر رنگی( ب                                                      سبکی  – الف( سنگین تر

 واضح – ناواضح( د                                                         سنگینی  – تر سبک( ج  

 رنگ های اصلی کدامند ؟ -32

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

 قرمز – زرد – سبز( د                                                         بنفش – قرمز – زرد( ج  

 "و بیان کننده هیجان و شورش جذاب و محرک" از خصوصیات این رنگ می باشد : -33

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

 یکی از دالیل زیبایی یک اثر تجسمی چیست ؟ -34

 خطها میان تناسب( ب                                                        الف( تناسب میان رنگها

 مورد سه هر( د                                               ان سایه روشنمی تناسب( ج   



 

 . باشد می  مهمترین عامل در شکل گیری ریتم ....... -35

 رنگ    (د               تکرار    (ج          نظمی بی     (ب                  نظم    الف(

 کوتاه و بلند شدن طول روزها و شبها در پاییز و زمستان بیانگر چه ریتمی است ؟ -36

 کاهشی – افزایشی ریتم  (د        تکرار  ریتم  (ج     متناوب  ریتم   (ب          منظم ریتم  الف(

 یر می باشد ؟بهترین مثال برای اشکال متنی کدامیک از موارد ز – 37

 الف( دو شکل متنی مانند یک شیء و تصویر آن در آینه می باشد .

  . شیء آن عکس و شیء یک( ب   

 . مختلف رنگ دو با شیء یک( ج   

 . هیجان پر( د    

 مهمترین ویژ گی کنتراست چیست ؟ -38

 کنندگی خسته و یکنواختی از فضا کردن خارج( د                     تکرار( ج                 تقارن ایجاد( ب              الف( ایجاد تعادل

 . "تکرار هر گونه شکل ، رنگ ، موقعیت و حرکت شبیه به هم طبق نظمی معین  "تعریف کدام عنصر بصری است: -39

   حجم       (د                   سطح    (ج                      ریتم        (ب                          خط  الف(

 انسان بطور ذاتی به کدام دسته از ریتمها بیشتر گرایش دارد ؟ -41

  نامنظم ریتم( د       تکرار در ریتم( ج              رنگ در ریتم  (ب       منظم ریتمهای( الف 

 د ج ب الف سئوال د ج ب الف سئوال 

1 *       21     *   

2       * 22     *   

3     *   23   *     

4     *   24       * 

5   *     25       * 

6     *   26     *   

7     *   27 *       

8 *       28   *     

9   *     29   *     

10       * 30     *   

11 *       31       * 

12   *     32   *     

13 *       33     *   

14       * 34   *     

15     *   35 *       

16       * 36     *   

17 *       37   *     

18       * 38       * 

19   *     39   *     

20   *     40   *     


