آزمون دانشی

-1در نرم افزار  Adobe Auditionمشخصات صوتی فایل باز شده در نرم فزار در کدام پنل قرار دارد؟
الفMedia Browser-
بFiles-
جHistory-
دProperties-
-2در نرم افزار  Adobe Auditionبرای  Floatکردن پنل ها چه عملی باید انجام داد؟
الف-درگ کردن پنل در کنار پنل دیگر
ب-کلیک روی عالمت X
ج -درگ کردن مستطیل هاشور مانند هر پنل
د-کلیک راست روی نام پنل و انتخاب Undock Panel
-3برای الحاق کردن فایل های صوتی به یکدیگر از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفOpen Append-
بSample Rate-
جFile Name-
دChannels-
-4کدام گزینه تعریف یک  Sessionمی باشد؟
الف-محیط کار در نمایش Multitrack
ب-فایل های صوتی موجود در کامپیوتر
ج -فایل صوتی انتخاب شده
د-فایل صوتی باز شده در نرم افزار
-5در هنگام ذخیره گروهی از فایل ها با یک فرمت ،کاربرد گزینه  Time Selectionچیست؟
الف-ذخیر سازی کل فایل های Session
ب-ذخیره تغییرات روی فایل فعلی
ج -ذخیره محدوده ی انتخاب شده
د-ذخیره تغییرات در قالب فایلی دیگر با نام متفاوت
-6کدام یک از نواحی زیر برای سازماندهی و کنترل فیلم در زمان نمایش مناسب است و هر فریم را می توانیم در این
محیط سامان دهی کنیم؟
الفPanel-
بLayers-
جTime Line-
دLibrary-
-7برای دسترسی سریع به مولفه ها در فلش از کدام کلید ترکیبی استفاده می شود؟
الفF7-
بCTRL+F7-
جALT+F7-
دSHIFT+F7-
-8از چه کلیدی برای ایجاد یک فریم کلیدی به کار می رود؟
الفF6-
بF7-

جF@-
دF9-
-9با کدام یک از دستورات زیر می توانیم کاراکترهای یک متن را از هم جدا کرده .روی هر کاراکتر عمل دلخواهی را
انجام دهیم ؟
الفmodify>text edit-
بmodify >text select-
جmodify>break apart-
دmodify>text change-
-10در کدام تنظیم هماهنگ سازی صدا به طور کامل با  timelineهمزمان است؟
الفEvent-
بstart-
جstop-
دstream-
-11فیلم فلش را ایجاد و ذخیره کرده ایم پس از یکبار تست ( )test movieفایل با کدام پسوند ایجاد می شود؟
الفSwf-
بFla-
جTst-
دMov-
-12در نرم افزار  eduisنمایش پنجره ها شامل کدام حالت می باشد؟
الفDual mode/Single mode-
بDesign mode/multi mode-
جSingle mode / multi mode-
دDual mode / Design mode-
-13کدامیک از پالت های زیر جز  eduisنمی باشد؟
الفEffect-
بMarker-
جinformation-
دswitches-
-14انواع استانداردهای تصویری کدامند؟
الفSECAM،NTSC،PAL-
بBiN،PAL،NTSC-
جHD، SD-
دDV،SECAM-
 15-fade in-15یا ظهور تدریجی کدام است؟
الف-اتصال میان نماهاست که در مونتاژ انجام می شود.
ب-تصویر از تاریکی به روشنایی باز ی شود.
ج -تصویر از روشنایی به تاریکی باز می شود.
د-محوشدن تدریجی یک تصویر و جایگزین شدن وبرهم نمایی آن با تصویر دیگر
-16مدیریت پروژه چیست؟
الف-مجموعه ای از تصمیمات مقطعی یا اجرایی است.

ب-مدیریت پروژه فرآیندی است در جهت حفظ مسیر برای دستیابی به یک تعادل اجتماعی
ج -مدیریت پروژه بکارگیری دانش ومهارت ابزار و تکنیک های الزم به منظور رفع نیازها
د-مجموعه ای ازفعالیت هاست که برای دستیابی به هدف خاصی انجام می گیرد.
17--17در واژه نامه آکسفورد کسب وکار به چه معنی است؟
الف-خرید و فروش تجارت
ب-فعالیت پول درآوردن وتجارت
ج -تولید وخرید کاال
د-کسب سود
-18کدامیک از گزینه های زیرجزء ویژگی های کسب وکار نیستند؟
الف-فروش یا انتقال کاال و خدمات برای کسب ارزش
ب-معامله ی کاال وخدمات
ج -انگیزه ی سود
د-عدم تکرار معامالت
-19کدامیک از ابزار های زیر فاقد پالت  optionمی باشد؟
الفType-
بHand-
جPen-
دPath-
-20با استفاده از کدام فیلتر می توان بافتهای تعریف شده در نرم افزار  photoshopرا به تصویر اضافه کرد؟
الفDry Brush-
بTexturizer-
جEmboss-
دCrystallize-
-21از کدام ابزار زیر برای روتوش کردن تصاویر استفاده می شود؟
الفClone stamp-
بLasso tool-
جHistory-
دPath-
-22برای انتخاب ناحیه ای غیر منظم (مثال چهره) بهترین ابزار چه می باشد؟
الفMarquee-
بLasso-
جCrop-
دRectangle Select-
-23کدام مدل رنگی برای چاپ مناسب است؟

الفRGB-
بHSB-
جCMYK-
دLAB Color-
-24برای نورآرایی در یک تصویر کدام فیلتر مناسب است؟
الفRender-

بEmboss-
جTexture-
دBlur-
-25برای بازکردن از کدام فرمان زیر استفاده می شود؟
الفRevert-
بOpen As-
جSave As-
دPlace-
-26کدامیک از حالت رنگهای زیر در برنامه صفحات  webو انیمیشن چندرسانه ای پشتیبانی می شوند؟
الفCmyk-
بLab color-
جRGB-
دGrayscale-
-27تصاویر  RASTERو  VECTORچه نوع تصاویری می باشند؟
الف-تصاویر  RASTERمبتنی بر پیکسل و تصاویر  VECTORمبتنی بر مختصات است.
ب-تصاویر برنامه های گرافیکی
ج VECTOR-مختص فتوشاپ و  RASTERمختص فری هند است.
د-تصاویری متشکل از نقاط مربع شکل
 -28کدامیک از ابزارهای زیر پیکسل های موجود در تصویر را یک دست کرده و لبه های مشخص تصویر را هموار می
کند؟
الفBurn-
بBlur-
جDodage-
دSmudage-
-29کدامیک از ابزارهای زیر انتقال و عملکرد الیه ها را بر عهده دارد؟
الفT-
بMove-
جmagicwand-
دCrop-
-30کدامیک از گزینه های زیربرمیزان کیفیت حجم وکیفیت صفحه و فایل موثر است؟
الفwidth-
بHeight-
جDPI-
دResolution , DPI-
-31با کدام یک از دستورات زیر می توان برای خط یک مسیر یک رنگ دلخواه را تعیین کرد؟
الفFill Path-
بStrocke Path-
جclipping path-
دsave path-
-32کدام جمله درست نیست؟

الف-تعداد پیکسل زیاد کیفیت تصویر را باالمی برد.
ب-تراکم پیکسلی زیاد باعث از بین رفتن جزئیات در هنگام بزرگ کردن تصویر می شود.
ج -در گرافیک برداری تغییرات در تصویر تاثیری بر کیفیت آن ندارد.
د-گرافیک برداری مناسب کارهای ترسیمی است نه تصویری.
-33از فرمان  .............جهت ....................اشیائ انتخاب شده استفاده می کنیم.
الف- Mirror-آیینه کردن
ب - Rotate-حرکت
ج - Scale-چرخاندن
د- Reflec-آیینه کردن
-34جهت چینش متن در اطراف یک تصویر از کدام مسیر اقدام می کنیم؟
الفObject / Text Warp-
بEffect/Text Warp/Make-
جEffect/Text Warp-
دObject/Text Warp/Make-
-35پسوند مناسب برای ایجاد فایل پویا نمایی کدام است؟

الفBMP-
بPng-
جJpg-
دSwf-
-36فضای کاری پیش فرض نرم افزار  Illustratorکدام است؟
الفAutomation-
بEssentials-
جLayout-
دpainting-
-37از کدام فرمان برای جوش دادن دو نقطه استفاده می شود؟
الفJoin-
بSimplify-
جHide-
دInverse-
--38جهت افزودن سبک گرافیکی ساخته شده به مجموعه های سبک از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الف-منوی  objectو فرمان  style save graphicدر قسمت option
ب-پنل  styleو فرمان style save graphicدر قسمت option
style
ج -منوی  fileو فرمان save graphic
د-منوی  editو فرمان style save graphic
-39تغییر شکل ترکیبی با کدام دستور امکان پذیر است؟
الفTransform-
بeach Transform -
جEffect Transform-
دEdit Transform-
-40فرمت مناسب برای ذخیره تصاویر در محیط وب چیست؟
الفPng-

بTga-
جBmp-
دTiff-
-41برای کم کردن از یک بخش انتخاب شده از کدام کلید میانبر استفاده می شود؟
الفAlt-
بShift-
جCtrl-
دTab-
--42فتوشاپ نرم افزاری است .........
الف-برای رتوش،ویرایش و طراحی
ب-برای تهیه فیلم های انیمیشن
ج -جهت مونتاژ فیلم
د-برنامه کمکی اتوکد برای ویندوز
 -43در تصاویر ، Rasterموضوعات به صورت .................
الف-معادالت ریاضی ترسیم می شود
ب-بردارهای ریاضی تعریف می شود
ج -تصاویر  bit mapترسیم می شود
د-تصاویر به شکل خطوطی کنار هم ترسیم می شود
-44کوچکترین عنصر تصویر را چه می گویند؟
الفRaster-
بPixel-
جVector-
دBitmap-
-45بااستفاده از کدام فرمان زیر میتوان نا هماهنگی رنگها را تنظیم کرد؟
الفColor balance-
بSelective color-
جReplace color-
دDesaturate-
-46کدام گزینه از  Adjustmentتصویر را به حالت نگاتیو(سیاه و سفید) تبدیل می کند؟
الفThreshold-
بInvert-
جEqalize-
دconvert-
-47برای تاریخچه عملیاتی که روی فایل جاری اعمال می شود ،از کدام پالت استفاده می شود؟
الفHistory-
بSwatches-
جActions-
دNavigator-
--48فرمت  gifدر چه هنگام و به چه منظور استفاده می شود؟
الف-برای ذخیره کردن فایل های بزرگ
ب-برای فایل هایی که به منظور چاپ ارسال می شوند

ج -برای تولید فایل های کوچک متحرک به منظور انتشار در وب
د-برای تولید کارهای دو رنگ
-49با انتخاب کدام گزینه لبه ی انتخاب نرم می شود؟
الفFeather-
بAnti alias-
جExpand-
دCoustract-
-50کدام یک از گزینه های زیر توضیحی برای کانال ها است؟
الف-محل ذخیره کردن ماسکها
ب-محل ذخیره نواحی انتخاب
ج -محل نگهداری کانال های رنگ
د-هم محل ذخیره ماسکها و محل ذخیره نواحی انتخاب و محل نگهداری کانال های رنگ می باشد.
 -51کدامیک از فیلترهای زیر مربوط به گروه هنری می باشد؟
الفArtistic-
بBlur-
جBrush strokes-
دDistort-
-52برای ذخیره کردن سند با فرمت  JPGاز کدام مسیر استفاده می کنیم؟
الفFile/import-
بFile/ open-
جFile/ Save as-
دFile/ Save as template-
-53حداقل  Ramکارت گرافیک برای اجرای نرم افزار  illustratorچقدر باید باشد؟
الف 128-مگابایت
ب 256-مگابایت
ج 512 -مگابایت
د64-مگابایت
-54در پالت STROKEگزینه ی CAPEچه عملی را انجام می دهد؟
الف-به خطوط رسم شده پهنا می دهد
ب-از پهنای خطوط کم می کند
ج -ابتدا وانتهای خطوط را منحنی می کند
د-رسم شکل حلزون
-55کدام یک از نوع فایلهای زیر نسبت به فایل های  gifحجم کمتری را اشغال می کند؟
الفHtml-
بPng-
جJpg-
دswf-
-56مهم ترین قسمت در پالت  GRADIENTکدام مورد است؟
الف-زاویه رنگ
ب-شفافیت

ج -نوار رنگ
د-فاصله رنگ
-57کدام پالت تمام ویژگی های اعمال شده به یک  OBJECTیا مسیر را نمایش می دهد؟
الفSWATCH-
بAPPEARANCE-
جGRADIENT-
دIMAGE-
-58در پالت  STROKEکدام گزینه خطوط را تکه تکه می کند؟
الفCORNER-
بSCALE-
جALIGNSTROKE-
دDASHED LINE-
-59دریک مسیر به فاصله بین هر دو نقطه چه گفته می شود ؟
الفanchor point-
بSegment Path-
جPath-
دDistance-
-60ابزاری که بصورت مورب خطوط شبکه ای (شطرنجی ) ایجاد می کند چه نام دارد؟
الفGrid-
بRuler-
جPerspective grid-
دMesh-
-61کارکرد اصلی نرم افزار  Illustratorچیست؟
الف-ایجاد و مدیریت بروشورها و کاتالوگ ها
ب-ایجاد و مدیریت ترسیم های برداری
ج -ویرایش تصاویر پیکسلی
د-ایجاد و مدیریت اسناد چاپی
-62فرمت ذخیره سازی  Sessionهای  Multitrackچیست؟
الفXss-
بEss-
جSx-
دSesx-
-63در نرم افزار  Adobe Auditionابزار های کنترلی (پخش  ،ضبط ،توقف و……) در کدام پنل قرار دارند؟
الفTransport-
بProject-
جView-
دTime-
-64برای ضبط صدا در نمای  Waveform Editorاز کدام دکمه استفاده می شود؟
الفNext-
بStop-

جPlay-
دRecord-
-65در نرم افزار  Adobe Auditionکاربرد گزینه  Copy to Newچیست؟
الف-ایجاد فایل صوتی خالی جدید و چسباندن صدا
ب-چسباندن صدا در فایل صوتی قبلی
ج -ایجاد فایل صوتی خالی جدید و کپی کردن صدا
د-کپی کردن صدا در فایل صوتی قبلی
-66برای نشانه گذاری و اشاره به یک نقطه یا محدوده از کدام نوع مارکر استفاده می شود؟
الفcart Timer-
بCd Track-
جCue-
دSubclip-
-67کدام گزینه صحیح است؟
الف-در فلش می توان فایل صوتی ایجاد نمود
ب-فلش فقط از فایل های صوتی با پسوند  wavپشتیبانی میکند
ج -در فلش میتوان فایل صوتی مورد نظر را مستقیما به فیلم اضافه نمود
د-میتوان صدا را در هر الیه ای قرار داد
-68سازمان دهی مجموعه ای ازالیه ها توسط کدام نوع الیه امکان بذیر است؟
الف-الیه بوشه ای
ب-الیه راهنما
ج -الیه ماسک
د-الیه مستر
-69برای ایجاد یک انیمیشن میانی که درآن قرار است یک مربع به دایره تبدیل شود از کدام روش برای انیمیشن
سازی استفاده کنیم؟
الفmotion tweening-
بshap tweening-
ج -فریم به فریم
د-ایجاد این نوع انیمیشن امکان پذیر نیست
-70قابی که بین دو قاب کلیدی متوالی قرارمی گیرد و محتویات ان از طریق میان یابی با  flashایجاد میشود در
اصطالح ..................نامیده می شود.
الفkeyframe-
بFrame-
جblank key frame-
دblank frame-
-71توسط کدام ابزار می توان پس از اعمال  Gradientبه یک شکل آن را از نظر (نقطه مرکزی  ,چرخش) ویرایش
نمود؟
الفGradiant Transform-
بFree Transform-
جFill Style-
دFill Gradient-

-72توسط کدام گزینه از منوی فایل میتوان شکل  ,فیلم یا صوت و عکس را وارد کتابخانه نرم افزار فلش نمود؟
الفimport to stage-
بimport to library-
جimport-
دexport-
-73کدام نوع فریم میانی برای تبدیل یک شکل به شکل دیگر استفاده می شود؟
الفshape tween-
بconvert shape-
جobject properties-
دstyle-
-74درکدام پالت می توان فیلترهای صوتی وتصویری وترانزیشن را مشاهده کرد؟
الفTimeline-
بEffect-
جinformation-
دswitches-
-75برای ویرایش و اصالح کلیپ ها وایجاد جلوه های ویژه از کدام پنجره استفاده می شود؟
الفTimeline-
بBin-
جEdit-
دview-
-76تعریف  fade outیا محو تدریجی کدام است؟
الف-اتصال میان نماهاست که در مونتاژ انجام می شود.
ب-تصویر از تاریکی به روشنایی باز ی شود.
ج -تصویر از روشنایی به تاریکی باز می شود.
د-محوشدن تدریجی یک تصویر و جایگزین شدن وبرهم نمایی آن با تصویر دیگر
-77کدامیک جزء مراحل انجام برنامه ریزی وکنترل پروژه نمی باشد؟
الف-تحلیل پروژه
ب-پیاده سازی پروژه
ج -برآورد مدت هزینه ومنابع اجرایی
د-زمانبندی پروژه
-78کدام جمله صحیح نمی باشد؟
الف-کسب وکار اینترنتی با تجارت الکترونیکی یکسان است.
ب-پایین بودن هزینه راه اندازی یکی از مزایای کسب و کار خانگی است.
ج -یکی از ویژگی های کسب وکار فعالیت توام باریسک است.
د-کسب وکار به معنی تولید و خرید کاالها می باشد.
-79کسب وکارتجاری به چند دسته تقسیم می شود؟
الف-خدمات حمایتی ومستقیم
ب-ارتباطات ومیزان پوشش بازاروتبلیغات
ج -اندازه وظرفیت ومیزان پوشش بازار
د-بانکداری و بیمه

-80برای برگشتن به چند مرحله ی قبل از کدام کلید استفاده می شود؟
الفctrl+ x-
بctrl + shift + z-
جctrl + y-
دctrl + alt-
-81به هنگام استفاده از کدام ابزار میتوان تصویر را برش داد؟
الفMove-
بLasso-
جHand-
دcrop-
-82برای وارد شدن به حالت  Quick maskاز کدام کلید روی صفحه کلید استفاده می شود؟
الفAlt +Q-
بQ-
جCtrl +Q-
دCtrl+ Alt +Q-
-83برای مخفی یا آشکار کردن پالتها از کدام منوی زیر استفاده می شود؟

الفEdit-
بfile-
جselect-
دwindow-
-84با فشردن کدام کلید میتوانیم رنگ Backgroundو  Forgroundرا جابجا کرد؟
الفX-
بD-
جB-
دF-
-85از کدام فیلتر برای محو کردن تصویر به کار می رود؟
الفBlur-
بSpotter-
جSpong-
دGlass-
-86ازپالت  channelجهت …………….استفاده می شود.
الف-ذخیره اطالعات مربوط به رنگها
ب-ذخیره آخرین تغییرات انجام شده در تصویر
ج -پاک کردن آخرین تغییرات انجام شده در تصویر
د-تغییر دادن رنگهای زمینه پیش فرض شده
-87چگونه می توان ناحیه ای از یک تصویر را در ناحیه دیگر شبیه سازی کرد؟
الف-استفاده از ابزار dodge
ب-استفاده از ابزار HELING BRUSH
ج -استفاده از ابزار blur
د-استفاده از ابزار PATH
-88قالب استاندارد فایل های فتوشاپ کدام مورد زیر است؟

الفGIF-
بPSD-
جRAW-
دBMP-
-89برای انتخاب یک شکل بصورت کامل از چه ابزاری استفاده می کنیم؟
الفDirect selection-
بSelection-
جLasso-
دMagic wand-
-90کلید میانبر پنل  Appearanceکدام است؟
الفAlt +f6-
بShift+f6-
جCtrl+f6-
دAlt+Ctrl+f6-
-91فعال کردن این گزینه باعث حفظ نسبت طول و عرض شیء هنگام  transformمی شود؟
الفConstrain-
بPerspective-
جScale-
دshear-
-92از کدام ابزار برای نرم کردن(هموار کردن) قسمت های تیز مسیر استفاده می شود؟
الفSmooth-
بPath eraser-
جMesh-
دLasso-
-93رنگ زمینه پیش فرض در محیط  ILLustratorکدام گزینه است؟
الفWhite-
بBlack-
جNone-
دtransparent-
-94کلید میانبر برای نمایش یا مخفی کردن پنل  COLORکدام است؟
الفF5-
بF6-
جF7-
دCtrl+c-
-95به منظور ایجاد سایه برای یک شیء کدام گزینه صحیح است؟
الفEffect/ Blur/ Drop Shadow-
بEffect/ Stylize/ Drop Shadow-
جEffect/ Path/ Drop Shadow-
دEffect / Warp/ Drop Shadow-
--96هنگام استفاده از ابزار  Free Transformبرای ثابت نگهداشتن نسبت طول و عرض شیء چه کلیدی را پایین

نگه می داریم؟

الفAlt-
بCtrl-
جSpace bar-
دShift-
-97کدام فضای کاری  Work Spaceمربوط به متون می باشد؟
الفParagraph-
بCharacter-
جType-
دTypography-
-98کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف-به کمک قلم موی  Scatterمی توانید یک ترسیمه را در امتداد یک مسیر پخش کنید.
ب-به کمک قلم موی  Calligraphicمی توانید انواع قلم مو ها را برای ساخت انواع خطوط و اشکال و الگو ها ایجاد کنید.
ج -به کمک قلم موی  Paint Brushمی توانید خطوطی که مشابه قلم خطاطی است را بسازید.
د-به کمک قلم موی  Scatterمی توانید یک ترسیمه را در طول یک مسیر بکشید به طوری که مسیر را بپوشاند.
-99در نرم افزار  Adobe Auditionتفاوت خطوط منحنی و خطوط مستقیم در نمودار ها چیست؟
الف-در خطوط مستقیم تغییرات پارامتر ها بین نقاط کنترلی به تدریج صورت می گیرد.
ب-در منحنی ها تغییرات پارامتر ها بین نقاط کنترلی به تدریج صورت می گیرد.
ج -در منحنی ها تغییرات پارامتر ها بین نقاط کنترلی به صورت ناگهانی صورت می گیرد.
د-در خطوط مستقیم تغییرات پارامتر ها بین نقاط کنترلی به صورت ناگهانی صورت می گیرد.
-100کدام افزونه به عنوان یک رابط بین سخت افزار و افزونه ها و نر م افزار میزبان استفاده می شود؟
الفEffects-
بVDX-
جDirectX-
دVST-
-101جلوه های دسته ی  Amplitude and Compressionبرای چه عملی استفاده می شوند؟
الف-ایجاد فضای صوتی
ب-کاهش نویز و ترمیم صدا
ج -تنظیم فرکانس های صدا
د-تقویت و شفاف کردن صدا
-102برای تنظیم زمانبندی صوت و گام صدا از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفStereo Imagery-
بTime and Pitch-
جNoise Gate-
دRestoration-
-103کاربرد مسیر های  Busچیست؟
الف-قرار گرفتن فایل های صوتی در آن ها
ب-قرار گرفتن فایل های ویدیویی در آن ها
ج -شنیدن صدای خروجی نهایی
د-ترکیب خروجی چند مسیر

--104تمام تصاویر گرافیکی که در  Flashایجاد می شود از کدام نوع می باشد؟
الف-نقطه ای یا پیکسلی
ب-برداری
ج -خطی
د-نقش بیتی
-105کدام نوع متن در فرم ورود اطالعات بکار گرفته می شود؟
الفStatic Text-
بDynamic text-
جInput text-
دparagraph text-
-106توسط کدام گزینه میتوان لیست کلیه ی سمبل ها را مشاهده کرد؟
الف-منوی  windowگزینه library
ب-منوی viewگزینه library
ج -منوی  windowگزینه symbol
د-منوی viewگزینه symbol
-107دریک تصویر یا شکل موجود در صفحه نمایش کادر ,محیط یا جداره اطراف ان را چه می نامند ؟
الفfill-
بfill color-
جstroke-
دstroke color-
-108در قسمت نوار وضعیت  Time Lineکدام یک از موارد زیر نمی باشد؟
الف-زمان سپری شده از فیلم
ب-شماره فریم جاری
ج -تعداد فریم ها
د-سرعت اجرای فایل
-109با کدامیک از ابزار های زیر می توانیم چهارضلعی و دایره ترسیم نمایید؟
الفstroke-fill-
بrectangle-oval-
جpencil-rectangle-
دoval pencil-
-110برای اعمال رنگ وطرح دلخواه به یک ترسیم ازچه ابزار استفاده می شود؟
الفPAINT BUCKET-
بBRUSH-
جSTORKE COLOR-
دINK BOTTLE-
-111یک مربع ترسیم شده است میخواهیم ان را به یک سمبل تبدیل کنیم کدام گزینه صحیح است؟
الف-منوی  ModifyگزینهConvert to symbol
ب-منوی Modifyگزینه symbol
ج -منوی insertگزینه convert to symbol
د-منوی  Editگزینه symbol

-112درصورتی که بخواهیم شئ را به صورت مکررمورد استفاده قراردهیم بهتر است آن را در کدام قسمت یک از
قسمت های زیر ذخیره سازی کنیم؟
الفPanel-
بLayers-
جTime Line-
دryLibera-
-113ساده ترین روش برای جدا کردن فایل های صوتی وتصویری کدام است؟
الف-کلیک راست سپس دستور channel
ب-کلیک راست سپس دستور Remove group
ج -کلیک راست سپس دستور Unlink
د-کلیک راست سپس دستور Properties
-114ابزاری که برای کنترل کانال های صدا ارائه می شود؟
الفAudio mixer-
بProperties-
جTimeline-
دChannel map-
-115جامپ کات معادل کدام یک ار واژه های زیر است؟
الف-برش هماهنگ
ب-مچ کات
ج -برش ناگهانی
د-محوتدریجی
-116درکدام فاز انجام پروژه برچگونگی انجام پروژه نظارت می شود؟
الف-برنامه ریزی
ب-بستن پروژه
ج -اجرا
د-هدایت و کنترل
-117ایجاد امپراطوری اطالعات ،اخبار و آموزش و سرمایه گذاری مشترک جزء کدامیک ازانواع کسب وکارهستند؟
الف-کسب وکار خانگی
ب-کسب وکار تجاری
ج -کسب وکار اینترنتی
د-کسب وکار خدماتی
-118مهم ترین اولویت کسب وکارخانگی کدام است؟
الف-درآمدزایی
ب-اشتغال زایی وکارآفرینی
ج -ارتباطات وتعامالت خانوادگی
د-ارتباطات و کارافرینی
-119برای تغییر اندازه بوم نقاشی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف-گزینه Image Sizeرا از منوی  Imageانتخاب می کنیم.
ب-گزینه  Image Sizeرا از منوی  Viewانتخاب می کنیم.
ج -گزینه  Canvas Sizeرا از منوی  Imageانتخاب می کنیم.

د-گزینه  Canvas Sizeرا از منوی  Viewانتخاب می کنیم.
-120کدام یک از ابزارهای انتخاب زیر انتخاب را بر اساس مقادیر رنگ انجام می دهند؟
الفMarguee-
بMagic wand-
جlasso -
دRectangle-
-121در هنگام استفاده از ابزار  Magic wandهر چه مقدار  Toleranceکوچکتر باشد؟
الف-میزان انحراف کمتری را در تفکیک رنگها اعمال می کند
ب-میزان انحراف بیشتری را در تفکیک رنگها اعمال می کند.
ج -ناحیه بیشتری از رنگ انتخاب می شود
د-ناحیه کمرنگ انتخاب می شود.
-122برای اینکه نواحی رنگ بصورت پیوسته انتخاب شوند در هنگام انتخاب توسط ابزار  Magic wandطبق کدام
گزینه عمل می کنیم؟
الف-گزینه  continuesرا انتخاب می کنیم
ب tolerance-را افزایش می دهیم.
ج -مقدار  featherرا کم می کنیم.
دadd-
-123گزینه  Inverseد رمنوی  selectچه کاری انجام میدهد؟
الف-برای انتخاب دوباره می باشد.
ب-ناحیه انتخاب شده را از حالت انتخاب خارج می کند
ج -همه قسمتهای تصویر را انتخاب می کند
د-انتخاب را معکوس می کند.
-124کدام کلید از صفحه کلید را در هنگام استفاده از ابزار  Moveنگه داریم تا عمل کپی انجام شود؟
الفAlt-
بctrl-
جShift -
دCtrl+Shift-
-125برای بریدن بخشهای ناخواسته تصویر از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفMove-
بMarquee-
جcrop -
دselect-
-126کلید معادل گزینه  Undoچه می باشد؟
الفctrl+Y-
بCtrl+Z-
جShift+Ctrl+Y -
دShift+Ctrl+Z-
-127از گزینه  Rotateدر  Transformبرای  ................استفاده می شود؟
الف-بزرگ و کوچک کردن تصویر
ب-برای چرخاندن تصویر

ج -برای مایل کردن تصویر
د-ایجاد اعوجاج
-128کدام یک از گزینه های زیر در پالت  Brushesبرای تعیین زاویه چرخش قطعه بزرگ قلم مو می باشد؟
الفroundness-
بAngle-
جhardness -
دSpacing-
-129کدام یک از گزینه های زیر در پالت  Brushesبرای تعیین نسبت قطر بزرگ به کوچک شکل قلم مو می باشد؟
الفroundness-
بAngle-
جhardness -
دSpacing-
-130کدام یک از گزینه های زیر در پالت  Brushesبرای تعیین واضح بودن مرزهای قلم کشیده شده می باشد؟
الفroundness-
بAngle-
جhardness -
دSpacing-
-131کدام یک از گزینه های زیر در پالت  Brushesبرای تعیین مابین ضربه های قلم می باشد؟
الفroundness-
بAngle-
جhardness -
دSpacing-
-132اگر هنگام پاک کردن بخواهیم لبه های قسمت پاک شده صاف باشد کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفContigueous-
بAnti_aliased-
جDelete -
دhardness-
-133برای ایجاد یک آمیختگی تدریجی بین رنگها از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفPaint Bucket-
بGradient-
ج brush -و گزینه opacity
دPen-
-134در پنجره  color Pickerعالمت خطر زرد رنگ مثلث شکل نشان دهنده چیست؟
الف-رنگهای غیر قابل چاپ
ب-رنگهای غیر فعال
ج -غیر قابل چاپ و غیر فعال
د-رنگهای وب
-135در پالت  swatchesبرای تغییر رنگ پس زمینه کدام کلید را پایین نگه می داریم؟
الفAlt-
بshift-

جCtrl -
دTab-
-136با استفاده از کدام ابزار می توان از رنگهای موجود در تصویر رنگ پیش زمینه یا پس زمینه را تغییر داد؟
الفpaint Backed-
بGradient-
جEydropper -
دForecolor-
-137کدام ابزار برای گرفتن نمونه از تصویر در جای دیگری می باشد؟
الفmove-
بpaint brush-
جhistory -
دclone Stamp-
-138کاربرد ابزار  healing Brushچیست؟
الف-می توان قسمتی از تصویر را با رنگ دلخواه رنگ آمیزی کرد.
ب-قسمتی از تصویر را بازسازی کرد
ج -از قسمتی از تصویر الگو تهیه کرد.
-139د-انتخاب رنگ
ابزار  ........عملکرد کشیدن یک انگشت در یک نقاشی آبرنگ را شبیه سازی می کند .ص 141
الفsmudge-
بSponge-
جBlur -
دsharpen-
-140کدام یک از ابزارهای زیر عملکردش مخالف  Blurمی باشد
الفsharpen-
بsponge-
جsmudge -
دdodge-
-141برای روشن تر کردن یک ناحیه از تصویر از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفsharpen-
بblur-
جburn -
دdodge-
-142از ابزار  erase Toolبرای انجام چه عملی استفاده می کنیم
الف-رنگ آمیزی تصویر
ب-پاک کردن تصویر
ج -تغییر اندازه پاک کردن
د-انتخاب رنگ
-143برای تغییر اندازه تصویر از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟
الفImage Size-
بapply Image-

جconvas size -
دduplicate-
-144برای نصب برنامه  illustratorحداقل سرعت پردازنده چقدر است؟
الف 1/8-مگا هرتز
ب 1/8-گیگا هرتز
ج512 -مگا بایت
د 512-مگا هرتز
-145کدام گزینه درنوار دستورات قرار گرفته ونحوه مرتب سازی پنجره ها را مشخص می نماید؟
الفfloat all windows-
بarrange windows-
جarrange documents -
دtabbed-
-146حداقل  Ramکارت گرافیک برای اجرای نرم افزار illustratorچقدر باید باشد؟
الف 256-مگا بایت
ب 128-مگا بایت
ج 512 -مگا بایت
د 64-مگا بایت
-147برای تغییر نوع ابزار انتخاب شده در یک گروه از ابزار های جعبه ابزار کدام کلید ها به کار میرود؟
الفalt+Click-
بshift+Click-
جdouble Click -
د+Alt-کلید میانبرابزار
-148برای نمایش پنل ها از کدام منو استفاده می کنیم؟
الفEdit-
بview-
جwindow -
دselect-
-149کدامیک از نرم افزارهای زیر مختص کار با تصاویر پیکسلی است؟
الفCorel draw-
بIllustrator-
جPhotoshop -
دFreehand-
-150اساس کار با تصاویر  Bitmapچیست؟
الف-پیکسل
ب-بردار
ج -منحنی
د-مختصات
-151کدام جمله درست نیست؟
الف-تعداد پیکسل زیاد کیفیت تصویر را باال میبرد .
ب-تراکم پیکسلی زیاد باعث از بین رفتن جزییات در هنگام بزرگ کردن تصویر می شود.

ج -در گرافیک برداری تغییرات در تصویر تاثیری برکیفیت آن ندارد.
د-گرافیک برداری مناسب کارهای ترسیمی است نه تصویری.
-152کدامیک از پروفایل های زیر در پنجره Newبرای ایجاد تصاویر مانیتوری بکار می رود؟
الفprint-
بDevice-
جVideo and Film -
دBasic RGB-
-153فرمت پیش فرض فایل های  Illustratorچیست؟
الفEPS-
بSVG-
جAI -
دILS-
-154این فرمت زبانی برای توصیف گرافیک 2بعدی و برنامه های گرافیکی در  XMLاست.
الفSVG-
بEPS-
جTIF -
دJPG-
-155کلید میانبر دستور  Openکدام است؟
الفCtrl+o-
بAlt+P-
جAlt+O -
دCtrl+p-
-156کلید میانبر  Save Asکدام است؟
الفCtrl+S-
بShift+Ctrl+S-
جAlt+S -
دCtrl+Alt+P-
-157فضای کاری پیش فرض نرم افزار کدام است؟
الفAutomation-
بEssentials-
جLayout -
دPrinting-
-158گزینه  work spaceدر کدام منو قرار دارد؟
الفEdit-
بView-
جwindow -
دSelect-
-159بزار  Measure Toolاطالعات اندازه گیری را در کدام پنل نمایش می دهد؟
الفNavigator-
بMeasure-

جInfo -
دColor-
-160کلید میانبر نمایش یا مخفی کردن نقاط راهنما  Gridچیست؟
الفCtrl+G-
بShift+ Ctrl+G-
ج;+Ctrl -
د”+Ctrl-
-161برای استفاده از خطوط راهنمای هوشمند کدام گزینه باید غیر فعال باشد؟
الفSnap-
بSnap to Guides-
جSnap to Grid -
د-نیاز به غیر فعال کردن گزینه ای نیست
-162با کدام یک از دستورات زیر می توان برای خط یک مسیریک رنگ دلخواه را تعیین کرد؟
الفFill Path-
بStrocke Path-
جclipping path -
دsave path-
-163توسط کدام ابزار می توان یک مسیر دلخواه ترسیم کرد؟
الفline tool-
بtype tool-
جpen tool -
دhand tool-
-164از کدام پالت برای مدیریت مسیر ها استفاده می شود؟
الفHistory-
بLayer-
جpath -
دchannel-
-165با استفاده از کدام یک از ابزارهای زیر تعداد گره های موجود بر روی یک مسیر راافزایش می دهد؟
الفfreefrom pen-
بdelete anchor point-
جadd anchor point -
دdirect selection-
-166در یک مسیر به فاصله بین هر دونقطه........می گویند.
الفanchor point-
بsegment path-
جpath -
دdistance-
-167برای ایجاد یک مسیر بسته کدام کلید به کار می رود؟
الفshift-
بctrl-

جalt -
د-دابل کلیک روی انتهای مسیر
-168نقاطی که سبب اتصال مسیرها به یکدیگر به صورت تند وزاویه دار میشوند چه نام دارند ؟
الفcusp-
بsymmetrical-
جsmooth point -
دcorner point-
-169برای تغییر مد رنگی در پالت رنگ  colorکدام گزینه درست است ؟
الفDouble click-
بshift+click-
جAlt+shift -
دctrl+m-
-170در هنگام استفاده از ابزار  flareدکمه های جهتی چه عملی انجام می دهند ؟
الف-کم یا زیاد کردن اشعه ها
ب-کم یا زیاد کردن حلقه ها
ج -جابجایی هاله نورانی
د-کوچک یا بزرگ کردن هاله نورانی
-171کلید میانبر برای دستورmake

کدام است؟

الفctrl+m-
بctrl+x-
جAlt+ctrl+x -
دAlt+ctrl+m-
-172کدام گزینه برای ترکیب یا تجزیه مسیر ها به کار میرود؟
الفpath finder-
بcompound path-
جshape builder -
دlive paint buckit-
-173کلید میانبر دستورshow bounding boxکدام است و این دستور در کدام منو قرار دارد؟
الفshift+ctrl+s-منوی window
بshift +ctrl+b-منویwindow
جshift+ctrl+s -منوی view
دshift+crtl+b-منوی view
-174برای فعال کردن ابراز selectionدر هنگام کار با سایر ابزارها کدام کلیک را نگه می دارید؟
الفalt-
بctrl-
جshift -
دctrl+alt-
-175کدام ابزار بر اساس تشبح رنگی اشیا را انتخاب میکند؟
الفselection-
بGroup selection-

جLasso -
دmagic wand-
-176کلید میانبر ابزر Lassoچیست؟
الفL-
بs-
جQ -
دO-
-177کدام دستور برای بازیابی ناحیه اتخاب قبلی استفاده می شود؟
الفdeselect-
بreselect-
جinverse -
دMove-
-178برای تغییر اندازه شیء نسبت به مرکز کدام کلید را نگه می دارید؟
الفalt-
بctrl-
جshift -
دctrl+alt-
-179کدام دستور برای قرینه سازی شیءبه کار می رود؟
الفRotate-
بscale-
جReflect -
دinverse-
-180توسط کدام گزینه می توان اشیاء را گروه کرد ؟
الفObject / Group-
بNew Layer-
جEdit / Group -
دNested Group-
-181دستور  Flatten Atrworkدر منوی پنل  Layerچه کاری انجام می دهد؟
الف-الیه فعال را به الیه زیرین ادغام می نماید.
ب-الیه فعال را با الیه روی آن ادغام می نماید.
ج -تمام الیه ها را بصورت یک الیه در می آورد.
د-فقط الیه هایی که دیده می شوند را با هم ادغام می نماید.
-182وجود ایکن چشم در کنار الیه نشانه چیست ؟
الف-اتصال الیه
ب-گروه شدن الیه
ج -فعال بودن الیه
د-نمایش الیه
-183الیه فعال الیه ای است که ....................
الف-بر روی سایر الیه ها قرار دارد
ب-در کنار آن یک نماد چشم قرار دارد

ج -در کنار آن نماد دو دایره وجود دارد
د-در کنار آن یک نماد زنجیر وجود دارد
-184با اجرای کدامیک از دستورات زیر الیه های انتخابی ادغام می شود ؟
الفMerge Layer-
بMerge Linked-
جMerge Selected -
دFlatten Image-
-185کدامیک از گزینه های زیر شی انتخابی را یک سطح به جلو انتقال می دهد؟
الفBring to front-
بBring forward-
جSend backward -
دSend to back-
-186کلید میانبر برای پنل الیه ها چیست؟
الفF5-
بF6-
جF7 -
دCtrl+L-
-187اگر الیه انتخابی را بر روی آیکن  Create New Layerدر پنل الیه ها درگ نماییم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
الف-یک الیه جدید ایجاد میشود
ب-یک الیه کپی از الیه انتخابی ایجاد می شود
ج -الیه انتخابی به یک الیه جدید منتقل می شود
د-هیچ اتفاقی نمی افتد
-188نام رنگ با .................................مشخص می شود؟
الف-انعکاس طول موج نوری
ب-ته رنگ
ج -فام
د-هر سه مورد
-189کدام گزینه نادرست است؟
الف-فاسل های مدل رنگی  RGBبزرگ تر از مدل  CMYKاست
ب-محدوده رنگی ( )Gamutمدل  RGBبزرگ تر از  CMYKاست
ج -در مدل رنگی  RGBاگر مقادیر هر سه رنگ برابربا 255قرار داده شود رنگ سیاه خالص به وجود می آید.
د-در مدل رنگی  HSBاز یک چرخه رنگ استفاده می شود که دارای مقادیر  0تا  360درجه است.
-190کلید میانبر برای نمایش یا مخفی کردن پنل  COLORکدام است؟
الفF5-
بF6-
جF7 -
دCTRL+C-
-191پسوند فایل کتابخا نه ای برای گروه های رنگ اختصاصی کابر کدام است؟
الفAES-
بASE-

جASI -
دAIS-
-192با استفاده از دستور  ..............در منوی OBJECT

می توان تعداد سطوح رنگی را در گرادیان نعیین کرد؟

الفExtract-
بExpand-
جRadial -
دliner-
-193به ناحیه بین هر چهار  Mesh Pointاصطالحا ...........گفته می شود که دارای ویژگی رنگ پذیری است؟
الفMesh Patch-
بAnchor Point-
جMesh Line -
دAnchor Patch-
-194در پنجره  Creat Object Meshو در بخش  Appeatanceکدام گزینه درست است؟
الف-گزینه Flatرنگ شی ءرا به صورت یکدست و یکنواخت نمایش می دهد.
ب-گزینه  TO Centerرنگ اصلی شیء را بتدریج در مرکز به رنگ سفید تبدیل می کند.
ج -گزینه  TO centerرنگ اصلی شی ء را نتدریج در مرکز به رنگ سفید تبدیل می کند؟
د-هر سه مورد
-195در پنل  Transparencyگزینه  Blending Modeبرای چه منظور استفاده می شود؟
الف-میزان شفایت رنگ شیء
ب-مد آمیختگی
ج -طیف رنگی
د-شبکه بندی شی ء
-196یک خط عمودی یا افقی از متن که از نقطه ی کلیک شروع شده و تا قسمتی که کاراکترهای متنی ادامه دارند
گسترش می یابد  ..................نام دارد؟
الفPoint Type-
بArtistic Text-
جGraphic Text -
د-هر دو مورد الف و ب
-197کلید میانبر برای نمایش یا عدم نمایش پنل  Characterکدام است؟
الفF5-
بF4-
جCTRL+T -
دCTRL+C-
-198از نمادها برای خروجی های ................و ................استفاده می شود.
الف FLA-وswf
ب SWF-وSVG
ج JPG -وPNG
د SVG-و PNG
-199به نمادهای گرافیکی که از کتابخانه  ،برروی  ArtBoardقرار گرفته ودرقسمت های پروژه مورد استفاده قرار
می گیرند اصطالحا  ............می گوییم.

الفSymbol-
بInstance-
ج -نماد
د-هرسه مورد
-200برای فعال کردن پنل  symbolاز کلیدهای ترکیبی استفاده می کنیم.
الفF11-
بF8-
جShift+Ctrl+F11 -
دShift+Ctrl+F8-
-201کدامیک از راه های زیر برای ایجاد یک نماد جدید به کار می رود؟
الف-عنصر انتخاب شده را به پنل Symbol
درپایین پنل symbolکلیک کنید.
ب-روی آیکن
ج -ازمنوی پنلsymbolگزینهNew symbolراانتخاب کنید.
د-هرسه مورد
-202گزینهRegistrationدرپنجرهsymbol Optionبرای چه منظوراستفاده می شود.
الف-برای تعیین نام نماد
ب-برای تعیین نوع نماد
ج -برای تعیین نقطه ثقل نماد
د-برای ارتباط نمادها
-203مهمترین ویژگی کاربانمادهاکدام است؟
الف-خاصیت تکرارپذیری
ب-کاهش حجم فایل
ج -قابلیت اعمال ویژگی هابه نمادها
د-هرسه مورد
-204کدامیک ازپنل های زیربرای اعمال ومدیریت جلوه های ظاهری مورداستفاده قرارمی گیرد
الفAppearance-
بsymbol-
جTransparency -
دEffect-
-205کدام گزینه برای فعال کردن پنلAppearanceاستفاده می شود؟
الفF6-
بCtrl+F6-
جShift+F6 -
دCtrl+Shift+F6-
-206برای مشاهده نوع تصاویر وارد شده در یک سند به لحاظ وابستگی و غیر وابستگی از کدام پنل استفاده می
کنید؟
الفAppearance-
بLink-
جLayer -
دTransparency-

-207دستور  .................یک روش اصلی وارد کردن فرمتهای مختلف فایل ها شامل گرافیکی  ،تصویری  ،متنی ،
ترسیمی و  ...به داخل اسناد نرم افزار  Illustratorاست.
الفLink-
بEmbed-
جPlace -
دInsert-
-208برای ایجاد ماسک بعد از انتخاب شکل  Clipping Maskو شی ء مورد نظر چه عملی انجام می دهید؟
الفObject | Clipping Mask-
بObject | Make-
جCTRL+7 -
دCTRL+8-
-209جلوه های برداری دارای خاصیت  ...............و جلوه های پیکسلی دارای خاصیت  ................می باشند.
الف-غیر مخرب و غیر قابل ویرایش و حذف مخرب و قابل ویرایش و حذف
ب-غیر مخرب و قابل ویرایش و حذف مخرب و غیر قابل ویرایش و حذف
ج -مخرب و قابل ویرایش و حذف غیر مخرب و غیر قابل ویرایش و حذف
د-مخرب و غیر قابل ویرایش و حذف غیر مخرب و قابل ویرایش و حذف
-210در کدام روش  ،عمل سه بعدی سازی در نتیجه دوران یا دور زدن شی ء حول یک محور صورت می گیرد؟
الفExtrude And Bevel-
بRevolve-
جRotation -
دRound-
-211با استفاده از دکمه  ...............امکان قرار دادن یک نماد گرافیکی ( )Symbolبر روی هر یک از سطوح تشکیل
دهنده شی ء سه بعدی وجود دارد.
الف-الف ) Surface
بShading-
جBlend -
دMap Art-
-212توسط کدام جلوه می توان قطعه مسیرهای تشکیل دهنده یک شی ء را بصورت دندانه دار و ناهموار درآورد؟
الفRasterize-
بRoughen-
جPucker -
دBloat-
-213برای نمایش حجم فایل و تخمین مدت زمان دانلود فایل برای یک گرافیک وب از چه دستوری استفاده کرد ؟
الف-الف ) status
بinformation-
جNew from template -
دSave for web-
-214کدامیک از فرمت های زیر برای صفحات وب مناسب می باشند ؟
الف-الف ) Gif
بPNG-

جJPG -
د-هر سه مورد
-215فرمت  .......قابلیت پشتیبانی  6میلیون رنگ را دارد و مناسب برای ارسال عکس و تصاویری است که تناژ رنگ
های تدریجی در آنها وجود دارد ؟
الفGIF-
بPNG-
جJPG -
دSWF-
-216فایل های که با فرمت  ......ایجاد می شوند حدود  10تا  30درصد نسبت به فایل هایی با پسوند  GIFحجم کمتری اشغال
می کنند .
الف-الف )HTML
بPNG-
جJPG -
دSWF-
-217پسوند مناسب برای ایجاد فایل پویانمایی کدام است ؟
الفGIF-
بPNG-
جJPG -
دSWF-
-218با استفاده از دستور  Object/Slice/Makeمی توان کلیه بخش های  ................را برش زد .
الف-انتخاب شده
ب-مشخص شده با خطوط راهنما
ج -گروه بندی شده
د-هر سه مورد
-219حداقل حافظه موردنیاز برای نصب برنامه فلش چقدر است؟
الف 128-مگابایت
ب 180-الی  200مگابایت
ج 512 -مگابایت
د450-مگابایت
-220درنرم افزار فلش به ناحیه ای که در آن ترسیم انجام می شود ............می گویند.
الفstage-
بScene-
جInfo -
دWeb-
-221فایل با پسوند.....را می توان فقط با برنامه فلش پلیر مشاهده کرد و قابل ویرایش نیست.
الفswf-
بBmp-
جJpg -
دFla-
-222کدام یک از ابزارهای زیر برای ترسیم اشکال و مسیرها استفاده می شود؟

الفfree transform-
بEraser-
جpen -
دSubselection-
-223با کدام ابزار زیر می توان به صورت دست آزاد خطوط منحنی نرم ترسیم کرد؟
الفbezigon-
بcurves-
جpencil -
دZoom-
-224با استفاده از کدام کلید ترکیبی زیر می توان خط کش را فعال کرد؟
الفAlt+shift+R-
بCtrl+shift+R-
جCtrl+R -
دCtrl+ Alt +shift+R-
-225نام الیه ها درکدام یک از پنجره های زیر مشاهده می شود؟
الفWork Area-
بBackground-
جtime line -
دStage-
-226باکدام ابزار زیر می توان محتویات توپر یا Fillیک عنصر را با رنگ پر کرد؟
الفpencill-
بBrush-
جpen -
دpaint bucket-
-227درفلش محلی که دارای اطالعاتی درمورد عناصر انتخابی و گزینه هایی برای تنظیم آنها دارد چه نامیده می
شود؟
الفpanel-
بStage-
جtool box -
دLibrary-
-228با کدام یک از کلیدهای زیر می توان پانل ها را مخفی کرده یا نمایش داد؟
الفF4-
بF5-
جF3 -
دF2-
-229برای تعیین ارتفاع شئ از کدام ویژگی استفاده می شود؟
الفX-
بY-
جHeight -
دWidth-

-230توسط کدام گزینه از منوی  file importمی توان صدا به پروژه اضافه نمود؟
الفlibrary import to-
بvideo import to-
جstage import to -
دopen external library-
 time line-231توسط یک اهرم به نام  ......می تواند محتویات فریم ها را نمایش دهد.
الفlayer-
بtime line-
جplay head -
دframe rate-
-232کدام یک از فرمت های زیر قابل  importبه محیط فلش نیست؟
الفJpg-
بdoc-
جpng -
دPsd-
-233عمل کلیک یک  ..............است.
الف-متد
ب-شئ
ج -رویداد
د-کالس
-234برای اینکه تمام قسمت های ( )fill - strokeانتخاب شوند باید ........کرد.
الف fill-را کلیک کرد.
ب-برروی آنها دابل کلیک کرد.
ج -بروی آن کلیک کرد.
د stroke-را کلیک کرد.
-235قرینه کردن یک شکل توسط ابزار  transformچگونه انجام می گیرد؟
الف-توسط کلید Alt
ب-توسط کلید Ctrl
ج -توسط کلید Enter
د-توسط کلید Shift
-236درصورتی که بخواهید یک چهارضلعی با اضالع هم اندازه رسم کنید باید از چه کلیدی استفاده کنیم؟
الفctrl-
بshift-
جInsert -
دAlt-
-237مدهای رنگی فلش .........و ..........هستند.
الفHSB-RGB-
بHSB-CMYK-
جBMP-RGB -
دCMYK-RGB-

-238درچه مواقعی از ابزار  Eraserاستفاده می شود؟
الف-برای کشیدن خط مستقیم
ب-برای نقاشی کردن
ج -برای ایجاد چهارضلعی
د-برای حذف بخش های اضافی اشکال
-239درچه مواقعی از ابزار  Ink Bottleاستفاده می شود؟
الف-ویرایش خط
ب-حذف بخش های اضافی
ج -کشیدن بیضی
د-رسم چندضلعی
-240درصورتی که بخواهیم متن ما دارای کادر باشد کدام گزینه باید انتخاب باشد؟
الفshow border-
بborder-
جborder text -
دtext border-
-241می خواهیم توان عددی را نوشته کدام گزینه از لیست  character positionرا باید انتخاب کرد؟
الفsubscript-
بsup script-
جscript -
دNormal-
-242می خواهیم آدرس سایتی را درصفحه ای نوشته که با کلیک روی آن وارد سایت شرکت شود آدرس سایت
شرکت را درکدام بخش خصوصیات متن قرار می دهند؟
الفformat-
بlink-
جUrl link -
دtext-
-243کدامیک از گزینه های زیر پیش فرض متن است؟
الفtext-
بinput-
جdynamic -
دstatic-
-244الیه ی فعال الیه ای است که نماد ......درکنار عنوان آن نمایش داده می شود؟
الف-قفل
ب-چشم
ج -برگه سفید
د-قلم
-245چگونه می توان نام الیه را تغییر داد؟
الف-کلیک روی نام الیه در timeline
ب-دوبارکلیک روی نام الیه
جmodify-edit name -

دView-edit name layer-
-246درپنجره کتابخانه ( )libraryکدام عنصر نمایش داده نمی شود؟
الف-سمبل ها
ب-صداها
ج -فایل با پسوند swf
د-تصاویرbitmap
-247کدام گزینه صحیح است؟
الف-الیه های قفل شده نمایش داده نمی شود.
ب-ایجاد الیه جدید مانع هم پوشانی عناصر است.
ج -افزایش تعداد الیه باعث افزایش حجم نهایی فایل می شود.
د-تغییر ترتیب الیه ها تاثیری در شکل نهایی نمی گذارد.
-248کدام کلید ترکیبی زیر جهت ایجاد یک سمبل صحیح است؟
الفctrl+f2-
بctrl+f4-
جctrl+f6 -
دctrl+f8-
-249اگر انیمیشنی حرکت یک اتومبیل را نشان دهد.هریک از چرخ های اتومبیل نمونه ای از یک سمبل از نوع..........
.

(درحرکت باشد)

الف-سمبل گرافیک
ب-سمبل کلیپ فیلم
ج -سمبل دکمه
د-سمبل صدا
-250دریک انیمیشن  Motion tweenنقش گزینه  orient to pathچیست؟
الف-حرکت انیمیشن براساس مسیری خاص
ب-حرکت انیمیشن براساس تغییر جهت و شایستگی مسیر
ج -تغییر شتاب حرکت
د-دوران درهنگام حرکت
-251اگر درپانل  propertyروی مثلث سفیدرنگی که گوشه سمت راست پایین است کلیک و در متن frame rate
عدد  10را تایپ کنیم چه عملی انجام می شود؟
الف-یک کادر 10در 10سانتی باز می شود.
ب-یک جدول 10ستونی باز می شود.
ج -برنامه کاربردی 10فریم را درهرثانیه نمایش خواهد داد.
د-روی صفحه  10فریم ظاهر می شود.
 Frame rate-252نرخ نمایش است که باواحد .........مشخص می شود.
الفkb-
بmb-
جfps -
دhtml-
-253دریک فریم کلیدی کدام گزینه تعیین کننده جهت چرخش شئ می باشد؟
الفdirection-rotate-

بCCW/Rotate-
جRotate-position -
دRotate-scale-
-254در فلش چندنوع انیمیشن میانی می توان ایجاد کرد؟
الف-یک نوع به نام in between
ب-دونوع motion tween-shape tween
ج -سه نوع between- tween / motion tween / flash tween
دbetween/ shape tween-
-255انیمیشن از نوع  motion tweenفقط روی  ..........انجام می شود.
الف-گروه ها
ب-سمبل ها
ج -فریم کلیدی خالی
د-اشکال ها
-256برای چرخش شکل جهت عقربه های ساعت در پنل  propertiesمنوی  rotateکدام حالت را انتخاب می
کنیم؟
الفCW-
بCCW-
جAuto -
دNone-
-257بصورت پیش فرض در یک فایل فلش چند فریم درهر ثانیه نمایش داده می شود؟
الف24-
ب15-
ج14 -
د21-
-258حرکت مستقل چندشکل مختلف در ............امکان پذیر است.
الف-یک الیه
ب-الیه انتهایی
ج -الیه باالیی
د-الیه های جداگانه
-259فریمی که ابتدا یا انتهای یک حرکت را نمایش می دهد چه نام دارد؟
الف-فریم اولیه
ب-فریم عالمتدار
ج -فریم خالی
د-فریم کلیدی
-260کدام فریم محتویات فریم قبلی را نشان می دهد؟
الفStatic-
بKey Frame-
جTweened -
دPlace holder-
-261هدف کلید  F7چیست؟

الف-ایجاد فریم خالی
ب-ایجاد فریم میانی
ج -ایجاد فریم کلیدی
د-ایجاد فریم معمولی
-262در انیمیشن ...........اعمال تغییرات کوچک به خود فلش واگذار می شود.
الف-فریم به فریم
بMotion tween-
جshape tween -
د-نهایی
-263برای حرکت یک شئ روی یک مسیر معین از انیمیشن  .........استفاده می شود.
الف-فریم به فریم
بMotion tween-
جshape tween -
دEasing-
-264اگر در انیمیشن نیاز به انجام تغییرات کلی باشد و محتوای جدیدنشان داده شود از  .........کمک می گیریم.
الفkey frame-
بframe-
جnext frame -
دblank key frame-
-265هدف فرمان ............ Remove Frameمی باشد.
الف-حذف کامل یک فریم
ب-حذف حالت کلیدی بودن یک فریم و ثابت ماندن تعداد فریم ها
ج -حذف حالت کلیدی بودن یک فریم و کاهش تعداد فریم ها
د-حذف یک واحد فریم کلیدی
-266برای مشاهده یک فیلم فلش کدام گزینه صحیح است؟
الف-منوی control-test movie
ب-منوی control-test scence
ج -منوی window-test movie
د-منوی window-test scence
-267کدام گزینه جهت انتشار فیلم مناسب است؟
الفfile-publish-
بview- publish-
جwindow- publish -
دmodify- publish-
-268هدف کلید  Enterدر صفحه کلید  ............می باشد.
الف-پخش فیل توسط Controller
ب-پخش فیلم در flash editor
ج -پخش فیلم در flash player
د-ردیابی فیلم
-269برای پخش فیلم توسط فرمان  Controllerاز کدام منو اقدام می کنیم؟

الفwindow-
بControl-
جcommands -
دInsert-
-270برای بازکردن پنجره کتابخانه فیلم فعلی ازکدام روش اقدام می کنیم؟
الف-منوی window
بctrl+L-
جopen External library -
دProperties-
-271در مد رنگی  HSBمیزان اشباع رنگ مقابل کدام فیلد قرار می گیرد؟
الفSaturation-
بBrightness-
جHue -
د-میزان اشباع قابل تنظیمم نیست.
-272با کدام یک ازروش های ترسیمی ابزار  Decoمی توان به صفحه یک بافت شبکه داد؟
الفsymmetry fill-
بgrid fill-
جvine fill -
دguide fill-
-273کدام یک از فرمت های زیر برای ذخیره پالت رنگ گرادیان مورد استفاده است؟
الفAct-
بAtc-
جCrl -
دClr-
-274کدام گزینه صحیح است؟
الف-ابزار  Ink bottleبرای تغییر رنگ یک سطح بکار می رود.
ب-ابزار  Ovalچندضلعی منتظم رسم می کند.
ج -ابزار  Eye dropperرنگ یک خط را تغییر می دهد.
د-ابزار  Paint bucketبرای رنگ آمیزی اشیاء بسته بکار می رود.
-275توسط کدام گزینه می توان میزان شفافیت رنگ را تنظیم کرد؟
الفliner-
بgradient-
جAlpha -
دRGB-
-276توسط کدام ابزار می توان پس از اعمال  gradientبه یک شکل آن را از نظر(نقطه مرکزی ،چرخش)ویرایش
نمود؟
الفgradient transform-
بfree transform-
جfill style -
دfill gradient-

-277در ابزار پاکن کدام گزینه فقط رنگ پرکننده را پاک می کند؟
الفErase normal-
بErase fill-
جErase stroke -
دMagic Erase-
-278درمورد رنگ  RGBرنگ موردنظر از ترکیب چه رنگ هایی ساخته می شود؟
الف-قرمز-سبز-آبی
ب-قرمز-بنفش-نارنجی
ج -بنفش-سبز-آبی
د-بنفش-قرمز-نارنجی
-279مقدار 100برای پارامتر  Alphaمنجر به تولید چه نوع رنگی می شود؟
الف-کامال روشن
ب-کامال شفاف
ج -کامال تیره
د-کامال مات
-280چگونه می توان به رنگ های یکنواخت دسترسی پیدا کرد؟
الف-پانل Mixer
بtoolbox-
جpaint buket -
دSwatches-
-281رنگ های ایجادشده توسط کاربر درکجا قرار می گیرد؟
الف-پانل Mixer
بtoolbox-
جpaint buket -
دSwatches-
-282بطور پیش فرض چندرنگ برای ایجاد طیف بکار می رود؟
الف-یک رنگ
ب-دورنگ
ج -سه رنگ
د-چهاررنگ
-283یک الیه ماسک همیشه  ..........را ماسک می کند.
الف-الیه باالیی
ب-الیه تیره
ج -الیه شفاف
د-الیه زیر
-284برای ایجادیک دکمه نامرئی بایستی یک شئ درناحیه .......ترسیم شده وسایر نواحی یک کلید خالی باشد.
الفHit-
بdown-
جOver -
دUp-

-285فریم  Hitدرخط زمان سمبل نوع دکمه نشانگر  ..........می باشد.
الف-حالت عادی کلید
ب-اجرای فریم کلید
ج -محدوده کلید
د-تغییر شکل کلید با کلید کردن
-286جهت تنظیم مقدار حاشیه چپ و راست متن از کدام قسمت پنجره  propertyاستفاده می شود؟
الفbehavior-
بspacing-
جmargins -
دFormat-
-287صدای ......... event
الف-اگر طوالنی باشد پس از پایان یافتن فیلم صدا همچنان ادامه می یابد.
ب-با پایان فرم نمایشی حتما صدا پایان می باید.
ج -نمی تواند دوبار دریک فیلم استفاده شود.
د-مدام درحلقه تکرار می افتد و پایان ندارد.
-288کدام صدا برای پخش درصفحات وب مناسب است؟
الفstart-
بevent-
جstop -
دStream-
-289در اکشن اسکریپت به گروهی از اشیاء  .........می گویند.
الف-کالس
ب-رویداد
ج -متد
د-شئ
-290عملیاتی که به صورت تابع نوشته می شوند و برای کنترل اشیاء به کار می روند  ....میگویند.
الف-کالس
ب-رویداد
ج -متد
د-شئ
-291وقایعی هستند که شئ می تواند نسبت به آنها واکنش نشان دهد را چه می نامند؟
الف-کالس
ب-رویداد
ج -متد
د-شئ
-292اسکریپت چیست؟
الف-مجموعه کدهای قابل اجرا
ب-مجموعه کدهای غیرقابل اجرا
ج -مجموعه کدهای ایجادشده پس از اجرا
دinstance name-

-293منظور از خصوصیت  x mouse-چیست؟
الف-مختصات xمحل قرارگیری اشاره گر موس
ب-میزان کاهش موقعیت  xموس
ج -میزان xشئ نسبت به  xموس
د-موقعیت  xموس نسبت به  xشئ
-294عوامل موثر در افزایش حجم فایل:
الف-تعداد الیه های زیاد
ب-رنگ های گرادیان
ج -استفاده از سمبل ها
د-استفاده از tweening
-295محتویات الیه  guideدر فایل با  flaپسوند دیده  . ...ودر فایل  swfبا پسوند دیده . ...
الف-می شود  -نمی شود
ب-می شود -می شود
ج -نمی شود -نمی شود
د-نمی شود -می شود
-296برای رسم دایره با استفاده از ابزار ovalباید از چه ترکیبی استفاده کرد؟
الفDrag-
بShift+drag-
جCtrl+drag -
دAlt+drag-
-297با استفاده از کدام کادر میتوان واحد  rulerرا تغییر داد؟
الفDocument properties-
بAlign-
جTransform -
دInfo-
-298برای تغییر دادن رنگ متن با استفاده از ابزار  paint bucketابتدا باید متن را به  ...تبدیل کرد.
الفMovie clip-
بGraphic symbol-
جShape -
د-کاراکتر های جدا از هم
-299قفل کردن سمبل چه تاثیری روی آن دارد وماسک روی چه الیه ای تاثیر ندارد؟
الف-فقط نمی توان سمبل را جا به جا کرد-الیه ای که قفل شده است.
ب-فقط نمی توان سمبل را جا به جا کردsound -.
ج -هیچ نوع ویرایشی نمی توان روی سمبل انجام دادsound -.
د-هیچ نوع ویرایشی نمی توان روی سمبل انجام داد-.الیه ای که قفل شده است.
-300فریم  upسمبل دکمه چه موقع اجرا میشود؟
الف-هنگامی که ماوس روی دکمه قرار میگیرد
ب-زمانی که دکمه کلیک میشود
ج -هنگامی که ماوس روی دکمه نباشد
د-ناحیه واکنش دکمه را مشخص میکند

-301کاربرد  Movie Explorerچیست؟
الف-برای اشکال زدایی فیلم کاربرد دارد.
ب-برای دیدن ویژگی های کتابخانه ای به کار برده می شود.
ج -برای دیدن ویژگی های Timelineکاربرد دارد.
د-برای مشاهده اجزای مختلف فیلم کاربرد دارد.
-302برای ویرایش  gradientباید از چه ابزاری استفاده کرد.
الفFill transform-
بFree transform-
جInk bottle -
دEyedropper-
-303پس از وارد کردن یک  bitmapبه کتابخانه آن را در یک  editorخارجی تغییر داده ایم  .برای اینکه اخرین
تغییرات انجام شده روی  bitmapدرون کتابخانه فالش اعمال شود باید از کدام گزینه استفاده شود.
الفImport-
بTest-
جUpdate -
دCompression-
-304مناسب ترین فایل برای ایجاد logoدر فالش چیست؟
الفgif-
بjpeg-
جfreehand -
دPng-
-305هنگام  loadکردن یک متن از فایل خارجی کدام گزینه از  Text toolباید با فایل خارجی رابطه برقرار کند.
الفVar-
بTarget-
جURL link -
دRender text as HTML-
event-306های  releaseو  pressچه زمانی فعال می شوند؟
الف-هر دو زمانی که دکمه ماوس رها می شود( هنگام کلیک)
ب-زمانی که دکمه ماوس فشار داده می شود-
ج -هر دو زمانی که دکمه ماوس فشار داده می شود
د-زمانی که دکمه ماوس رها می شود-زمانی که دکمه ماوس فشار داده می شود
-307اگر بخواهیم صدای دایمی به فیلم اضافه کنیم باید برای کدام گذینه را انتخاب کنیم ؟
الفEvent-
بStart-
جStop -
دStream-
-308گزینه  Flash alignmentو  scaleموجود در تگ  HTMLدر کادر  publish settingچه چیزی را تعیین
می کنند.
الف-محل قرار گرفتن فایل  swfدر - web browserابعاد فایل  swfدر web browser
ب-محل قرار گرفتن فایل  swfدر- web browserویژگی های کادر حاشیه فایل  swfدر web browser

ج -ابعاد فایل  swfدر - web browserویژگی های کادر حاشیه فایل  swfدر web browser
د-ابعاد فایل  swfدر  - web browserمحل قرار گرفتن فایل  swfدرweb browser
Expression-309یعنی:
الف-بلوک کد با قابلیت استفاده مجدد
ب-بلوک کد برای پردازش یک رویداد
ج -یک سری سمبل های action scriptمانند _;++alpha
د-رویداد هایی که در حین اجرای برنامه رخ می دهند.
 component-310های  check boxو  radio boxبه ترتیب :
الف-اجازه چند انتخاب را می دهند  -اجازه فقط یک انتخاب را می دهند
ب-اجازه چند انتخاب را می دهند-اجازه چند انتخاب را می دهند
ج -اجازه فقط یک انتخاب را می دهند-اجازه چند انتخاب را می دهند
د-اجازه فقط یک انتخاب را می دهند-اجازه فقط یک انتخاب را می دهند
-311برای کپی کردن محتویات یک  key frameدر فریم های بعدی از چه ترکیبی باید استفاده کرد؟
الفdrag alt+-
بshift +drag-
جdrag -
دCtrl-
:key frame-312
الف-فریمی است که تغییرات انیمیشن در آن قرار میگیرد.
ب-فریمی است که تغییرات کاربر در آن ثبت میشود
ج -تفاوتی با فریم ندارد.
د-همان فریم میانی است.
-313برای تولید انیمیشن که میزان scaleیک سمبل را نشان بدهد باید از چه ابزارو  tweenاستفاده شود؟
الف-ابزار  free transformوshape tween
ب-ابزار free transformوmotion tween
ج -ابزار fill transformوshape tween
د-ابزار fill transformو motion tween
-314برای اینکه حاشیه یک  shapeرانرم کنیم(تبدیل به هاله رنگ کنیم) از کدام باید استفاده کرد؟
الفshape hint -
بexpand fill-
جsoften fill edges -
دconvert line to fil-
-315از کدام کادر میتوان موقعیت ماوس را مشاهده کرد؟
الفTools-
بproperties-
جalign -
دInfo-
-316انتخاب کدام گزینه باعث دیده شدن محتویات فریم همراه با پس زمینه در می شود؟
الفTinted frames-
بalign-

جpreview -
دpreview in context-
-317با انتخاب کدام گزینه میتوان سمبل های فایل های دیگر فالش را وارد کتابخانه کرد؟
الفimport-
بimport to library-
جopen as library -
دExport-
-318انتخاب کدام گزینه در پانل  transformتغییرات طول و عرض را ثابت نگه می دارد؟
الفSkew-
بconstraint-
جrotate -
دwieght-
-319گزینه  blendدر  shape tweenروی کدام مورد تاثیر میگدارد؟
الف-جهت تغییر شکل
ب-سرعت تغییر
ج -شکل میزان چرخش شکل
د-تغییر رنگ شکل
 -320پنجره هایی که داخل time lineساخته می شوند چه نام دارند؟
الف -سکانس
ب -پالن
جvideo -
د-تراک
 -321نرخ فریم در سیستم تلویزیونی NTSCکدام است؟
الف25.2 -
ب29 -و9.1
ج32.3 -
د25-
-322سازمان هایی که با هدف کسب سود تشکیل می شوند را چه می نامند ؟
الف-سازمان های تولیدی
ب-سازمان های خدماتی
ج -سازمان های خصوصی
د-سازمان های انتفاعی
-323کدام جمله غلط است ؟
الف-تجارت الکترونیکی( ) e-commerceتنها شامل مسائل مربوط به خرید و فروش اینترنت می باشد.
ب-تجارت الکترونیکی زیرمجموعه ای از  e-businessاست.
ج -کسب و کار اینترنتی با تجارت الکترونیکی متفاوت است.
د-به مباحث بازاریابی  ،مالی و خرید و فروش ،ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش تجارت الکترونیکی گویند.
-324ایجاد امپراتوری اطالعات ,اخبار و آموزش به کدام نوع کسب و کار مربوط می شود؟
الف-اینترنتی
ب-خانگی

ج -کوچک
د-خانوادگی
-325مسئول کلیه وظایف و فعالیت هایی هستند که در یک واحد یا سازمان انجام می شود ؟
الف-مدیران تخصصی
ب-مدیران عمومی
ج -مدیران عملیاتی
د-مدیران عالی
-326در کدام مرحله از مراحل تجزیه و تحلیل سیستم )برسی وضع حقوق و مزایای کارمند یک اداره( مورد بررسی
قرار می گیرد؟
الف-تهیه و تنظیم طرح مقدماتی تجزیه و تحلیل
ب-تشخیص و بیان مشکل و تعیین حدود آن
ج -جمع آوری و ثبت اطالعات
د-اجرا و استقرار طرح پیشنهادی
 TITLE MIXER -327روی چه متن هایی اعمال می شود؟
الف -تمام متن ها
ب -متن های تراک های ویدیویی
ج -متن های تراک TITLE
د -متن های دارای حرکت
FADE INو  FADE OUTبه تصویر اعمال می شود؟

 -328با کدام ترنزیشن عمل
الفSIDE-
بPUSH-
جDOOR -
دDISSOLVE-
-329به فضای مشترک بین دو کلیپ چه میگویند؟
الفsetpoint-
بoverlap-
جpreset -
دposition-
-330وقتی یک فایل  8کاناله اضافه می شود کدام ابزار باعث پردازش جفتی کانال ها می شود؟
الفaudio mixer-
بchannel map-
جchannel processing -
دchannel option-
-331کدام پالت نشان دهنده این است که عکس انتخاب شده کانال آلفا دارد یا خیر؟
الفtimeline-
بbin-
جmonitor -
دinformation-
-332برای صفحه نمایش هایی که از حد استاندارد کیفیت باالتری دارند کدام گزینه استفاده می شود؟
الفSD-
بHD-
جVCD -
دHDV-
 -333فیلتر  CHROMINANCEبرای چه عملی کاربرد دارد ؟

الف -جدا کردن رنگ از تصویر
ب -اعمال فیلتر به قسمتی از کلیپ
ج -سیاه و سفید کردن تصویر
د -تنظیم روشنایی
 -334فیلتر پوشاندن چهره کدام است؟
الفMosaic-
بregion-
جchromatic -
دmedian-
 -335تنظیمات مربوط به  format bit depthدر کدام پنجره قرار دارد ؟
الفclip-
بeffect-
جinformation -
دproject setting-
 -336ابزار برش کلیپ کدام گزینه است؟
الفcutter-
بrazor-
جadd cut point -
دadd new clip -
-337برای کنترل کانال های صوتی از کدام ابزار استفاده می شود؟
الفchannel processing-
بchannel map-
جaudio channel -
دchannel option-
 -338کدام گزینه تنظییم نسبت طول به عرض را تنظیم می کند؟
الفquality-
بframe size-
جframe rate -
دaspect ratio-
-339کدام نرم افزار زیر جزو نرم افزارهای تدوین به حساب نمی آید؟
الف -ادیوس
ب -پریمیر
ج -کرل دراو
د -یولید
 -340مناطق سبزرنگ خط زمان نشان دهنده چیست؟
الف -بهتر است رندر شود
ب -حتما باید رندر شود
ج -نیازی به رندر ندارد
د -مربوط به رندر نیست
 -341گزینه frame rateچه چیزی را نشان می دهد؟
الف -اندازه فریم ها
ب -کیفیت پخش فریم
ج -تعداد بیت های فریم
د -تعداد فریم در یک ثانیه
 -342متن ایجاد شده در نرم افزار در کدام قسمت ذخیره می شود؟

الف -پالت info
ب -پالت bin
ج -پنجره time line
د -پنجره text
 -343به اضافه شدن تدریجی شفافیت کلیپ چه می گویند؟
الفopacity-
بpage peel-
جfade in -
دeffect-
 -344نرخ فریم در سیستم PALچقدر است؟
الف25 -
ب29 -
ج30 -
د27 -

