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-1درکدام نوع نرم افزارتصاویرساختارمستقلی داردوازمجموعه ای ازخطوط ومنحنی که براساس فرمول های ریاضی
محاسبه وتعریف می شود؟
الف-برداری
ب-پیکسلی
جRaster-
دbitmap-
-2فرمت فایلهای ایجاد شده توسط نرم افزار  Illustratorکدام است؟
الفCDR-
بBMP-
جPSD-
دAi
-3کلید میانبر برای ایجاد یک سند کدام گزینه است؟
الفctrl+A-
بctrl+M-
جctrl+N-
دshift+N-
-4جهت دسترسی و تنظیمات ابزارهای موجود در نرم افزار از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفToolbox-
بControlbox-

جMenu bar-

دStatus bar-
-5برای نمایش پنل ها از کدام منو استفاده می شود؟
الفEdit

بView

جWindow
دSelect
-6در یک مسیر به فاصله بین دو نقطه  ......................می گویند.
الفSegment path
بAnchor point
جPath
دDistance
 - 7توسط کدام ابزار می توان یک مسیر دلخواه ترسیم کرد؟
الفLine Tool
بPen Tool

جType Tool

دHand Tool
-8نقاطی که سبب اتصال مسیرها به یکدیگر به صورت تند و زاویه دار می شوند چه نام دارند؟
الفCusp

بSmooth point
جCorner Point
دSymmetrical
-9ابزار  Flareیک  ......................................می باشد.
الف -چندضلعی
ب -مسیر بسته
ج -قلم مو
د -شی نورانی
-10برای اضافه کردن نقطه به مسیر از گزینه  .............................استفاده می شود.
الفDelete anchor point
بConvert anchor point
جAdd anchor point
دFidelity
 -11برای ایجاد یک مسیر بسته کدام کلید به کار می رود؟
الفAlt + Ctrl
بAlt
جctrl

دshift
12برای انتخاب کامل مسیر یا شی از کدام ابزار استفاده می شود؟
الفMagic wand
بGroup Selection Tool
جDirect Selection Tool
دSelection Tool
-13با انتخاب کدام گزینه از منوی  selectتمامی اشیا یک فایل که دارای ویژگی مشترک هستند به حالت انتخاب
در می آیند؟
الفSame
بRotate
جReflect
دBounding Box
-14برای قرار دادن اشیا تحت زاویه مشخص به صورت افقی یا عمودی از  ....................................استفاده می شود.
الفDistort
بinverse

جshear

دMove
-15کدام پنل برای تغییر مکان ،اندازه و چرخش اشیا به کار می رود؟
الفNavigator

بTransform
جscreen
دBasic

-16کلید میانبر ابزار  Lassoچیست؟
الفQ
بL
جS
دO
-17برای گروه بندی اشکال کدام گزینه صحیح است؟
الفEdit-Group
بObject-Group
جLayer-Group
دFile-Group
-18کدام پانل برای ساخت جعبه رنگ و استفاده از رنگ های ساخته شده در دفعات بعدی است؟
الفAppearance
بFill
جSwatch

دColor

 -19از کدام تکنیک برای ایجاد شبکه تور مانند بر روی شی استفاده می شود؟
الفStroke
بFill
جSpot
دMesh
 -20توسط کدام ابزار می توان شیب های خطی یا شعاعی بر روی اشیا اعمال کرد؟
الفGradient Tool

بBrush Tool

جPattern Tool
دLasso Tool
 -21برای ذخیره کردن رنگ در کتابخانه از چه قالبی استفاده می شود؟
الفColor
بASE
جAi
دbmp

 -22برای ایجاد اعوجاج و پیچ و تاپ در متن از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفTouch point Tool
بArea Type Tool

جArtistic text

دMake Envelope
 -23به منظور استفاده از غلط گیر امالیی در متون انگلیسی گزینه  Check Spellingرا از منوی .............
انتخاب می کنیم.
الفfile

بEdit
جType
دobject
 -24روش اصلی وارد کردن فرمت های مختلف به داخل اسناد...........................
الفReplace

بPlace

جImport
دLink
 -25کدام جلوه برای درج سایه داخلی استفاده می شود؟
الفDrop shadow
بRasterize
جFeather
دPucker&Bloat
 -26از کدام پانل برای مسیریابی تصویر پیکسلی استفاده می شود؟
الفApperance

بRoughen

جImage Trace
دInfo
 -27در کدام روش سه بعدی سازی در نتیجه دوران یا دور زدن شی حول یک محور صورت می گیرد؟
الفExtrude&Bevel
بConvert
جRotation
دRevolve
-28کدام ابزار برای نمونه گیری رنگ بکار می رود؟
الفSpray tool
بEye dropper
جmesh tool

دBlend tool

 -29دستیابی به اطالعات فایل های لینک شده از مهم ترین ویژگی های کدام پالت می باشد؟
الفLINKS
بGRADIENT

جBRUSH
دCOLOR

 -30ابزار  SPIRAL TOOLSبرای رسم کدام شکل می باشد؟
الف -رسم خطوط مختلف

ب -رسم بیضی

ج -رسم شکل حلزون
د -رسم کمان
 -31برای محافظت از تصویر و ویرایش بخشی از تصویر از چه تکنیکی استفاده می شود؟
الفOpacity
بIsolate
جTransparency
دMask
 -32برای ایجاد  clipping Maskاز چه منویی استفاده کرد؟
الفObject
بSymbol Sizer
جintersect
دGradiant
 ............................. -33به ویژگی ها و خصوصیات از پیش تعریف شده که در قالب کتابخانه ای وجود دارند اطالق می
شود.
الفLibrary

بGraphic Style
جپOpcity Mask
دGroup
 -34کلید میانبر پالت الیه چیست ؟
الفF1
بF5
جF7
دF2
 -35نماد زنجیر بر روی سیمبل به چه معناست؟
الف -غیر قابل حذف
ب -غیر قابل لود کردن
ج -غیر قابل دخیره سازی

د -غیر قابل ویرایش

-36برای کم کردن سایز نمادها از  ....................................استفاده می کنیم.
الفAlt
بAlt+Shift

جShift
دCtrl

 -37به منظور رسم نمودار دایره ای از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفArea Graph

بLine Graph
جPie Graph
دbar Graph

 -38در نرم افزار Illustrator

 ،حیط کاری بطور پیش فرض روی کدام گزینه تنظیم شده است؟

الفAutomate
بTracing
جEssentials
دPainting
 -39برای تولید خروجی از نرم افزار از کدام منو استفاده می شود؟
الفFile/save as
بCtrl+s
جFile/Export
دFile/save
 -40گرافیست حرفه ای کدام ویژگی زیر را برای کسب و کار ندارد؟
الف -مهارت در طراحی
ب -مهارت های ارتباطی،هنری و تصویرسازی
ج -داشتن سرمایه زیاد
د -ایده های نو
 -41کدام نرم افزار زیر مختص کار با تصاویر پیکسلی است؟
الف- Photoshop
ب- Illustrator

ج- Freehand

د- CorelDraw
-42کدامیک از پروفایل های پنجره  Newبرای ایجاد اسناد مانیتوری به کار می رود؟
الفDevice
بPrint
جVideo &Film
دBasic RGB
-43کدام فرمت برای توصیف گرافیک  2بعدی و برنامه های گرافیکی در  XMLاست؟

الفAi

بIIS
جSVG
دEPS
 -44برای انجام عملیات روی صفحات و مدیریت آنها (نمایش صفحه-ایجاد،حذف و جابجایی) در  Illustratorاز
چه پنلی استفاده می شود؟
الفWorkspace

بArtboard
جStage
دsheet

 -45ابزار  MeasureToolاطالعات اندازه گیری را در کدام پنل نمایش می دهد؟
الفNavigation
بColor
جInfo
دMeasure
 -46از کدام پالت برای مدیریت مسیرها استفاده می شود؟
الفPath
بHistory
جLaye
rدChannel
 -47برای تغییر حالت مسیر از گزینه  .............................استفاده می شود.
الفDelete anchor point
بConvert anchor point
جAdd anchor point
دFidelity
 -48در هنگام استفاده از  Shape Builderبا نگه داشتن کدام کلید مسیرها حذف خواهد شد؟
الفAlt + Ctrl
بCtrl

جAlt

دshift
 -49با کدام گزینه میزان دقت ابزار در هنگام ترسیمات تعیین می شود؟
الفKeep selected
بFill
جSmoothness
دFidelity
 -50برای تنظیم چندضلعی های ستاره ای از کدام ابزار استفاده می شود؟

الفRounded rectangle

بPolygon Tool
جStar Tool
دElips Tool51-

 -51به نقاطی که دستگیره های آن حالت نامتقارن دارند (غیر االکلنگی) ....................گویند.
الفSmooth
بCusp

جSymmetrical
دSegment
 -52برای انتخاب نقاط لنگری تشکیل دهنده یک مسیر و دستگیره های آن از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفMagic wand
بGroup Selection Tool
جSelection Tool
دSelection Tool Direct
 -53برای قرینه سازی شکل از  .............................استفاده می شود.
الفReflect

بRotate
جMove

دBounding Box
 -54برای بازیابی ناحیه انتخابی قبلی کدام گزینه مناسب است؟
الفSimilar
بDeselect
جReselect

دInverse

 -55برای انتقال شی انتخاب شده به الیه جاری یا فعال از کدام گزینه انتخاب می شود؟
الفSend to back

بSend to current Layer
جBring Forward
دBring Backward
 -56برای کج کردن و تغییر شکل اشیا از  .........................استفاده می شود.
الفDistort
بOpacity

جMove
دshear

 -57دستور  Flatten imageچه کاری انجام می دهد؟
الف -الیه فعال را با الیه زیرین ادغام می کند
ب -تمام الیه ها را به صورت یک الیه در می آورد.

ج -فقط الیه هایی که دیده می شود را ادغام می کند.

د -الیه های انتخابی را ادغام می کند.

 -58کدامیک از کاربرد های براش ها نیست؟
الف -رنگ آمیزی
ب -نقاشی کردن
ج -تقلید خطاطی و خوشنویسی
د -ایجاد حاشیه
 -59کدام مد رنگی محدوده رنگی استاندارد وب را نمایش می دهد؟
الفGrayScale
بRGB
جCMyk
دWeb safe RGB
 -60برای ایجاد شیب رنگی شعاعی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفType/Redial
بType/Linear
جType/Diamond

دType/Reflect

 -61به چند روش می توان بر روی شی  Meshایجاد کرد؟
الف 3-
ب 2-

ج 1-
د 4-

 -62در هنگام تایپ برای تنظیم خصوصیات خط انتخاب شده از کدام گزینه استفاده کنیم؟
الفoption
بstroke
جopacity

دCharacter
-63برای قرار دادن متن روی مسیر مورد نظر متن به مسیر ...................
الفType/Paragraph
بType/Create outline
جType/Type on path tool
دCreate outline Type/
 -64جلوه تغییر شکل به صورت برآمدگی و جمع شدگی کدام گزینه است ؟
الفDrop shadow
بPucker&Bloat
جFeather
دRasterize

 -65جلوه تبدیل شکل برداری به پیکسلی............
الفRasterize
بInner Glow

جRevolve

دRoughen
 -66ایجاد جلوه نور بیرونی کدام گزینه است؟
الفRasterize

بInner Shadow
جOuter Glow
دWarp
 -67در هنگام استفاده از جلوه  D3برای تغییر در عمق یک شیء گزینه  ............................را افزایش می دهیم.
الفHeight
بBevel
جsurface
دdepth
 -68هنگام استفاده از جلوه  D3مقدار پرسپکتیو در چه بازه ای قابل تغییر است؟
الف -صفر تا  180درجه
ب -صفر تا  160درجه
ج -صفر تا  100درجه
د -صفر تا  360درجه
 -69برای قرار دادن سمبل روی وجوه مختلف یک مکعب از کدام گزینه پنجره  D3استفاده می کنیم؟
الفMap Art
بMore Option
جBevel
دCap
 -70به منظور یکپارچه کردن دو شکل ترسیم شده در  Art boardازکدام گزینه استفاده کنیم؟
الفMinus
بTrim

جUnite
دExclude
 -71برای تغییر دادن مقدار شفافیت یک شیء گزینه ...........................

را کم یا زیاد می کنیم.

الفContrast
بHue
جSaturation
دOpacity
 -72برای اینکه شیء انتخاب شده در باالترین الیه قرار گیرد از گزینه  ....................................استفاده می کنیم.

الفArrange/ Bring to Front

بArrange/ Send to back

جTransform/ Send to back
دTransform/ Bring to Front
-73کدام نوع ماسک تحت تاثیر درجات مختلف خاکستری قرار می گیرد؟
الفClipping mask
بOpacity mask

جGradiant mask
دLayer mask
 -74برای مرتب سازی الیه ها از کدام دستور استفاده می شود؟
الفPreview
بLock
جArrange
دOpacity
 -75ابزار SYMBOL SPRAYERاز کدام منو قابل فعال شدن هستند؟
الفFILE

بEDIT

جVIEW
دWINDOW76-ا
 -76از کدام پنل برای نگهداری نمادهای گرافیکی  ،و پلی ارتباطی برای دسترسی به نمادهای موجود در کتابخانه
استفاده می شود؟
الفSymbol
بLayer
جControl
دPattern
 -77برای اینکه تغییرات اعمال شده فقط روی سیمبل مورد نظر باشد و روی سایر نمونه ها تغییری ایجاد نکند
.............................
الف -دو بار کلیک روی سیمبل و ورود به حالت ایزوله
ب -از پنل سیمبل نماد زنجیر را غیر فعال می کنیم.
ج -قبل از رفتن به حالت ایزوله روی نمونه کلیک راست و گزینه  Break Link to symbolرا انتخاب می کنیم.
د -روی دکمه برگشت کلیک می کنیم.
 -78برای وارد کردن یک عکس با فرمت  JPGبه  Art boardکدام مسیر درست است؟
الفobject/ place
بEdit/ place
جFile/ place

دobject/ Arrange/ place

-79کدام تکنیک زیر تصاویر را به قطعات مورد نظر تقسیم کرده تا قطعات تصویر سریعتر از کل تصویر بارگذاری
شوند؟
الف -تکنیک Grouping

ب -تکنیک Cliping mask
ج -تکنیک برش تصاویر یا Slicing
د -تکنیک Guide
 -80در حیطه ها و تخصص های طراحی گرافیک کدام گزینه صحیح نیست؟
الف -ارتباط بصری  -تخیل و خالقیت

ب -گرافیک محیطی
ج -برنامه نویسی
د -تصویر سازی

 -81تعیین کیفیت یا تفکیک پذیری صفحات در اسناد با ساختار پیکسلی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفRaster effect

بColor mode

جPreview mode
دNavigation
-82نرم افزار  Illustratorبر مبنای گرافیک  ..........................طراحی شده است.
الفPixle
بBitmap
جRaster
دVector
 -83کلید میانبر برای باز کردن یک سند کدام گزینه است؟
الفctrl+A

بctrl+M
جctrl+O

دshift+N
 -84کلید میانبرابزار  Selection Toolچیست؟
الفM
بV
جO
دY
85-Toolboxچیست؟
الف -نوار حالت
ب -نوار منو
ج -جعبه ابزار

د -پالت متحرک یا شناور
86-برای رنگ آمیزی اشکال بر پایه  Face , Edgeاز کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف- Live paint Bucket
ب- Flare

ج- Fill
د- Storke
 87میزان نرم شدن و انحنای اعمال شده در هنگام استفاده از ابزار ترسیمات با کدام گزینه تعیین می شود؟الف- Keep selected

ب- Smoothness
ج- Fill
د- Fidelity
88برای بازیابی مسیرهای اولیه و اشیا ترکیبی از  ..................استفاده می شود.الف- Shape Builder

ب- ellipse tool
ج- Release
د- Path Finder
89برای حذف نقطه از مسیر از کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Convert anchor point
ب- Fidelity
ج- Add anchor point
د- Delete anchor point
90برای رسم چندضلعی از کدام ابزار استفاده می شود؟الف- Rounded rectangle
ب- Star Tool
ج- Polygon Tool
د- Elips Tool
91کدام گزینه برای ترکیب یا تجزیه مسیرها به کار می رود؟الف- Segment
ب- Compound Path

ج- Smooth point
د- Corner Point

92برای اقدام به انتخاب محدوده های رنگی مشابه کدام گزینه مناسب است ؟الف- Selection Tool
ب- Group Selection Tool
ج- Direct Selection Tool
د- Magic wand
93برای تنظیم شفافیت الیه از کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Opacity
ب- Rotate

ج- Reflect

د- Bounding Box
94برای تغییر اندازه اشیا از کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Move
ب- Shear

ج- Scale

د- Same
95برای معکوس کردن انتخاب از کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Group
ب- inverse

ج- Lasso

د- Deselect
96برای انتقال شی انتخاب شده به الیه زیرین از کدام گزینه انتخاب می شود؟الف- Send to back

ب- Send to current Layer
ج- Bring Forward
د- Bring Backward
97با کدام دستور الیه های انتخابی ادغام می شود؟الف- Merge layer
ب- Merge selected
ج- Visible
د- Flatten image
98برای ایجاد بافت عددی و منظم از کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Flat
ب- Edge
ج- Regular Mesh
د- Irregular Mesh
99عناصری که با تکرار و ریتم سطح یا رویه یک شکل را پر می کنند؟الف- Spot
ب- Appearance
ج- Swatch
د- Pattern
100در مد رنگی  HSBکاراکتر  Sبه چه معناست؟الف -اشباع رنگ
ب -خلوص رنگ
ج -تیرگی رنگ
د -روشنایی رنگ

101برای ایجاد شیب رنگی خطی از کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Type/Redial

ب- Type/Linear
ج- Type/Diamond
د- Type/Reflect

102گزینه LEADINGکدام عمل زیر را انجام می دهد؟الف -فاصله بین حروف را کاهش می دهد
ب -متن را در حاشیه ی شکل قرار می دهد
ج -نوع FONTو اندازه آن تغییر می کند
د -فاصله بین سطرهای متن را افزایش می دهد
103توسط کدام گزینه می توان متن را به صورت عمودی نوشت؟الف- TYPE ONE PATH
ب- AREA TYPE
ج- OVERTICAL TYPE

د- PARAGRAPH

104کدام جلوه موجب به هم ریختگی و تغییر شکل اشیاء می شود؟الف- Rasterize
ب- Warp
ج- Convert to shape
د- Rotation
105کدام جلوه شی را بصورت دندانه دار و ناهموار تبدیل می کند؟الف- Roughen
ب- Extrude
ج- Image Trace
د- Bevel
106برای اضافه کردن جلوه بر روی اشیا از کدام گزینه را انتخاب می کنیم ؟الف- Measure

ب- Info

ج- Apperance/ Add new Effect
د- Paragraph
107برای ایجاد کردن یک استوانه با استفاده از یک مستطیل کدام گزینه منوی  Effectرا به کار ببریم؟الف D/ Extrude & Bevel3-
ب D/ Rotate3-
ج D/iverse3-
د D/ Revolve3-
108برای ویرایش و تغییرات در تصاویر  D3از چه پالتی استفاده می کنیم؟الف- Distort

ب- Appearance

ج- Expand

د- Attributes
109برای چرخش و تغییر جهت دادن سمبلهایی که توسط اسپری رسم شده اند از کدام ابزار استفاده می شود؟الف- Symbol Spin tool

ب- Symbol Satin tool
ج- Symbol Style tool
د- Symbol Shift tool

110برای اینکه عناصر از حالت قفل شده خارج شوند مسیر زیر را دنبال می کنیم؟الف- object/lock

ب- object/ ungroup
ج- object/ unlock
د- object/group
 111-New Sublayerبرای اعمال چه گزینه در قسمت الیه ها می باشد ؟

الف -برای حذف الیه

ب -برای ایجاد نام الیه
ج -برای ایجاد یک الیه جدید
د -برای ایجاد یک زیر الیه
112برای اجرای ………………… Clipping Maskالف- Ctrl+7
ب- Ctrl+5
ج- Ctrl+3
د- Ctrl+9
113با انتخاب کدام گزینه می توان شفافیت تصاویر قرار گرفته در الیه را تعیین نمود؟الف- Transparent
ب- Dim image to
ج- Lock

د- Show
114برای کپی یا نسخه برداری از الیه کدام گزینه استفاده می شود؟الف- New Layer
ب- Arrange
ج- Duplicate
د- Delete Layer
115برای ایجاد اندازه های تصادفی و نا منظم از چه ابزاری می_توان استفاده کرد؟الف- Object
ب- Gradiant
ج- intersect

د- Symbol Sizer tool
116-شکل روبرو نشانگر کدام یک از ابزار های زیر است؟

الف- symbol
ب- stroke
ج- layers
د- Din

117کدام گزینه از ابزار  SYMBOLشکل ها را کم رنگ تر و شفافیت آن ها را کم می کند؟الف- SYMBOL STAINE
ب- SYMBOL SPRINNER
ج- SYMBOL SCREENER

د- SYMBOL SPRAY

118برای گرفتن خروجی فایل از چه فرمانی استفاده می کنیم؟الف- Save

ب- Save as
ج- Export

د- Save in
119کدام فرمت تصویر برای استفاده در وب مناسب است؟الف- Bmp
ب- psd
ج- Png

د- Swf

120کدام تکنیک زیر برای راه اندازی یک کسب و کار ضروری است؟الف -رشد و نگرش کارآفرینانه
ب -یادگیری حرفه ای یک کسب و کار
ج -داشتن سرمایه به میزان الزم
د -به دنبال یک همکار یا شریک قابل اعتماد باشید.
121برای نصب برنامه  illustratorحداقل سرعت پردازنده چقدر است؟الف  1.8-مگا هرتز
ب  1.8-گیگا هرتز
ج 512-مگا بایت
د  512-مگا هرتز
122کدام گزینه درنوار دستورات قرار گرفته ونحوه مرتب سازی پنجره ها را مشخص می نماید؟الف- float all windows

ب- arrange windows

ج- documents

د- arrange

123برای وارد کردن اسناد به محیط  Illustratorکدام گزینه استفاده می شود ؟الف- Import
ب- Place

ج- Open

د- Export
124برای تغییر نوع ابزار انتخاب شده در یک گروه از ابزار های جعبه ابزار کدام کلید ها به کار می رود؟الف- alt+Click
ب- shift+Click

ج- double Click
د+- Altکلید میانبرابزار
125برای نمایش پنل ها از کدام منو استفاده می کنیم؟الف- Edit

ب- view

ج- window
د- select
126کلید میان بر دستور  Openکدام است؟الف- Ctrl+o
ب- Alt+P
ج- Alt+O
د- Ctrl+p
127اساس کار با تصاویر  Bitmapچیست؟الف -پیکسل
ب -بردار
ج -منحنی
د -هر سه مورد

128کدام یک از پروفایل های زیر در پنجره Newبرای ایجاد ایجاد اسناد مانیتوری بکار می رود؟الف- print
ب- Device
ج- Video and Film
د- Basic RGB
129فرمت پیش فرض فایل های  Illustratorچیست؟الف- AI
ب- SVG
ج- EPS
د- ILS

130این فرمت زبانی برای توصیف گرافیک 2بعدی و برنامه های گرافیکی در  XMLاست.الف- EPS

ب- SVG
ج- TIF
د- JPG

131کلید میانبر  Save Asکدام است؟الف- Ctrl+S
ب- Shift+Ctrl+S
ج- Alt+S
د- Ctrl+Alt+P
132فضای کاری پیش فرض نرم افزار کدام است؟الف- Automation
ب- Essentials
ج- Layout

د- Select

133گزینه  work spaceدر کدام منو قرار دارد؟الف- Edit
ب- View
ج- window
د- Select
134ابزار  Measure Toolاطالعات اندازه گیری را در کدام پنل نمایش می دهد؟الف- Navigator
ب- Measure
ج- Info
د- Color
135میانبر نمایش یا مخفی کردن نقاط راهنما  Gridچیست؟الف- Ctrl+G

ب- Shift+ Ctrl+G
ج;+- Ctrl
د”+- Ctrl
136برای استفاده از خطوط راهنمای هوشمند کدام گزینه باید غیر فعال باشد؟الف- Snap
ب- Snap to Guides
ج- Snap to Grid
د -نیاز به غیر فعال کردن گزینه ای نیست.
137با کدام یک از دستورات زیر می توان برای خط یک مسیریک رنگ دلخواه را تعیین کرد؟الف- Fill Path

ب- Strocke Path

ج- clipping path
د- save path
138توسط کدام ابزار می توان یک مسیر دلخواه ترسیم کرد؟الف- line tool

ب- type tool
ج- pen tool
د- hand tool
139از کدام پالت برای مدیریت مسیر ها استفاده می شود؟الف- History

ب- Layer
ج- path

د- Apreance
 140با استفاده از کدام یک از ابزارهای زیر تعداد گره های موجود بر روی یک مسیر راافزایش می دهد؟الف- freefrom pen

ب- delete anchor point
ج- add anchor point
د- direct selection
141در یک مسیر به فاصله بین هر دونقطه........می گویند.الف- anchor point
ب- segment path
ج- path
د- distance
142برای ایجاد یک مسیر بسته کدام کلید به کار می رود؟الف- shift
ب- ctrl
ج- alt

د -دابل کلیک روی انتهای مسیر
143نقاطی که سبب اتصال مسیرها به یکدیگر به صورت تند وزاویه دار می شوند چه نام دارند ؟الف- cusp
ب- symmetrical
ج- smooth point
د- corner point
144کدام ابزار جهت تغییرحالت نقاط لنگری در مسیر استفاده می شود ؟-

الف
ب

-

-

ج
د

-

145برای تغییر مد رنگی در پالت رنگ  colorکدام گزینه درست است ؟الف- Double click
ب- shift+click
ج- Alt+shift

د- ctrl+m

146در 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
147کلید میانبر برای دستور makeکدام است؟الف- ctrl+m

ب- ctrl+x

ج- Alt+ctrl+x

د- Alt+ctrl+m
148کدام گزینه برای ترکیب یا تجزیه مسیر ها به کار می رود؟الف- path finder
ب- compound path
ج- shape builder
د- live paint buckit
149کلید میانبر برای نمایش یا پنهان کردن پالت  Brushکدام است؟الف- f5
ب- f7
ج- alt +b
د- ctrl+b
150کلید میانبر دستورshow bounding boxکدام است و این دستور در کدام منو قرار دارد؟الف- shift+ctrl+sمنوی window
ب- shift +ctrl+bمنویwindow
ج- shift+ctrl+sمنوی view
د- shift+crtl+bمنوی view
151برای فعال کردن ابراز selectionدر هنگام کار با سایر ابزارها کدام کلیک را نگه می دارید؟الف- alt
ب- ctrl

ج- shift

د- ctrl+alt
152کدام ابزار بر اساس تشبح رنگی اشیا را انتخاب می کند؟الف- selection
ب- Group selection
ج- Lasso

د- magic wand
153کلید میانبر ابزر Lassoچیست؟الف- L
ب- s
ج- Q

د- O

154کدام دستور برای بازیابی ناحیه انتخاب قبلی استفاده می شود؟الف- deselect
ب- reselect

ج- inverse
د- Move

155برای تغییر اندازه شیء نسبت به مرکز کدام کلید را نگه می دارید؟الف- alt
ب- ctrl
ج- shift
د- ctrl+alt
156کدام دستور برای قرینه سازی شیءبه کار می رود؟الف- Rotate
ب- scale
ج- Reflect
د- inverse
157-کدام دستور نادرست است؟

الف -دستور Each transformکلیه عملیات تغییر شکل شیء را به طورهمزمان انجام می دهد.

ب -دستور transform againعمل تغییر شکل را به حالت قبل بر می گرداند.
ج -دستور Moveمی تواند شیء را ویرایش کند.
د - free transformکلیه عملیات تغییر شکل شیءرا ه طور همزمان انجام می دهد.
158توسط کدام گزینه می توان اشیاء را گروه کرد ؟الف- Object / Group
ب- New Layer
ج- Edit / Group
د- Nested Group
159-دستور  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.
160وجود ایکن چشم در کنار الیه نشانه چیست ؟الف -اتصال الیه

ب -گروه شدن الیه
ج -فعال بودن الیه
د -نمایش الیه
161الیه 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.
162با اجرای کدام یک از دستورات زیر الیه های انتخابی ادغام می شود ؟الف- Merge Layer
ب- Merge Linked
ج- Merge Selected
د- Flatten Image
163کدام یک از گزینه های زیر شی ء انتخابی را یک سطح به جلو انتقال می دهد؟الف- Bring to front
ب- Bring forward
ج- Send backward
د- Send to back
164کلید میانبر برای پنل الیه ها چیست؟الف- F5
ب- F6

ج- F7

د- Ctrl+L
165اگر الیه انتخابی را بر روی آیکن  Create New Layerدر پنل الیه ها درگ نماییم چه اتفاقی خواهد افتاد؟الف -یک الیه جدید ایجاد می شود.
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.
166دستور  Object/Arrange/Send to current layerچه عملی انجام می دهد؟الف -انتقال شی به الیه جدید
ب -انتقال شی به الیه جاری

ج -انتقال الیه انتخابی به الیه جاری

د -ادغام الیه انتخابی با الیه جدید

167نام رنگ با .................................مشخص می شود؟الف -انعکاس طول موج نوری
ب -ته رنگ

ج -فام

د -هر سه مورد
168کدام گزینه نادرست است؟الف -فواصل 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.
169کلید میانبر برای نمایش یا مخفی کردن پنل  COLORکدام است؟الف- F5

ب- F6
ج- F7

د- CTRL+C
170پسوند فایل کتابخا نه ای برای گروه های رنگ اختصاصی کاربر کدام است؟الف- AES
ب- ASE
ج- ASI
د- AIS
171با استفاده از دستور  ..............در منوی OBJECTالف- Extract

می توان تعداد سطوح رنگی را در گرادیان تعیین کرد؟

ب- Expand
ج- Radial
د- liner

172به ناحیه بین هر چهار  Mesh Pointاصطالحا ...........گفته می شود که دارای ویژگی رنگ پذیری است؟الف- Mesh Patch
ب- Anchor Point
ج- Mesh Line
د- Anchor Patch
173در 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

174در پنل  Transparencyگزینه  Blending Modeبرای چه منظور استفاده می شود؟الف -میزان شفایت رنگ شیء

ب -مد آمیختگی
ج -طیف رنگی
د -شبکه بندی شیء
175برای تغییر اندازه بافت از پنجره تنظیمات کدام ابزار استفاده می شود؟الف- Scale
ب- Transform
ج- Selection
د- Direct Selection
176ی ک خط عمودی یا افقی از متن که از نقطه ی کلیک شروع شده و تا قسمتی که کاراکترهای متنی ادامه دارند گسترش مییابد  ..................نام دارد؟
الف- Point Type
ب- Artistic Text
ج- Graphic Text
د - Point Typeو Artistic Text

177کلید میانبر برای نمایش یا عدم نمایش پنل  Characterکدام است؟الف- F5
ب- F4

ج- CTRL+T
د- CTRL+C
178کدام فضای کاری  Work Spaceمربوط به متون می باشد.الف- Paragraph

ب- Character
ج- Type

د- Typography
179از نمادها برای خروجی های ................و ................استفاده می شود.الف- FLAوswf
ب- SWFو SVG
ج- JPGوPNG
د- SVGوPNG
180به نمادهای گرافیکی که از کتابخانه  ،برروی  ArtBoardقرار گرفته ودرقسمت های پروژه مورد استفاده قرار می گیرنداصطالحا  ...................می گوییم.
الف- Symbol
ب- Instance
ج -نماد

د -هرسه مورد

181برای فعال کردن پنل  symbolاز کلیدهای ترکیبی استفاده می کنیم.الف- F11

ب- F8
ج- Shift+Ctrl+F11
د- Shift+Ctrl+F8
182کدام یک از راه های زیر برای ایجاد یک نماد جدید به کار می رود؟الف -عنصر انتخاب شده را به پنل Symbol
ب -روی آیکن

درپایین پنل symbolکلیک کنید.

ج -ازمنوی پنلsymbolگزینهNew symbolراانتخاب کنید.
د -هرسه مورد

183گزینهRegistrationدرپنجره symbol 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

184مهم ترین ویژگی کاربانمادهاکدام است؟الف -خاصیت تکرارپذیری
ب -کاهش حجم فایل
ج -قابلیت اعمال ویژگی هابه نمادها
د -هرسه مورد
185کدامیک ازپنل های زیربرای اعمال ومدیریت جلوه های ظاهری مورداستفاده قرارمی گیرد؟الف- Appearance
ب- symbol
ج- Transparency
د- Effect
186کدام گزینه برای فعال کردن پنلAppearanceاستفاده می شود؟الف- F6

ب- Ctrl+F6
ج- Shift+F6
د- Ctrl+Shift+F6
187برای مشاهده نوع تصاویر وارد شده در یک سند به لحاظ وابستگی و غیر وابستگی از کدام پنل استفاده می کنید؟الف- Appearance
ب- Link
ج- Layer
د- Transparency
 188دستور  .................یک روش اصلی وارد کردن فرمت های مختلف فایل ها شامل گرافیکی  ،تصویری  ،متنی  ،ترسیمی و  ...بهداخل اسناد نرم افزار  Illustratorاست.

الف- Link

ب- Embed
ج- Place
د- Insert
189برای ایجاد ماسک بعد از انتخاب شکل  Clipping Maskو شی ء مورد نظر چه عملی انجام می دهید؟الف- Object | Clipping Mask

ب- Object | Make
ج- CTRL+7
د- CTRL+8
190جلوه های برد اری 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
 191در کدام روش  ،عمل سه بعدی سازی در نتیجه دوران یا دور زدن شی ء حول یک محور صورت می گیرد؟الف- Extrude And Bevel
ب- Revolve
ج- Rotation
د- Round
192با استفاده از دکمه  ...............امکان قرار دادن یک نماد گرافیکی ( )Symbolبر روی هر یک از سطوح تشکیل دهنده شی ءسه بعدی وجود دارد.
الف- Surface
ب- Shading

ج- Blend

د- Map Art
 193توسط کدام جلوه می توان قطعه مسیرهای تشکیل دهنده یک شی ء را بصورت دندانه دار و ناهموار درآورد؟الف- Rasterize
ب- Roughen
ج- Pucker
د- Bloat
194کدام یک از جلوه های گروه  Stylizeبه معنی جلوه سایه داخلی است؟الف- Feather
ب- Inner Glow
ج- Outer Glow
د- Drop Shadow
 195برای نمایش حجم فایل و تخمین مدت زمان دانلود فایل برای یک گرافیک وب از چه دستوری استفاده کرد ؟الف- status

ب- information

ج- New from template
د- Save for web
196کدام یک از فرمت های زیر برای صفحات وب مناسب می باشند ؟الف- Gif

ب- PNG
ج- JPG
د -هر سه مورد
197فرمت  .......قابلیت پشتیبانی  6میلیون رنگ را دارد و مناسب برای ارسال عکس و تصاویری است که تناژ رنگ های تدریجیدر آنها وجود دارد ؟
الف- GIF
ب- PNG
ج- JPG
د- SWF
198فایل های که با فرمت  ......ایجاد می شوند حدود  10تا  30درصد نسبت به فایل هایی با پسوند  GIFحجم کمتری اشغالمی کنند .
الف- HTML
ب- PNG
ج- JPG

د- SWF
199پسوند مناسب برای ایجاد فایل پویانمایی کدام است ؟الف- HTML
ب- PNG

ج- JPG

د- SWF
200با 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

201در صنعت چاپ از کدام سیستم رنگی برای خروجی کاراستفاده می کنیم ؟الف- RGB

ب- Grayscale
ج- Cmyk
د -هیچکدام
202برای تنظیم فاصله بوم های طراحی از کدام گزینه در پنجره  Newاستفاده می کنیم ؟الف- Units

ب- Spacing

ج- Bleed
د- Size

203برای کم و زیاد کردن تعداد پره های ستاره از کدام کلیدهای کیبورد استفاده می کنیم؟الف -باال و پایین

ب -چپ و راست
ج- Ctrl+2
د- Alt+Ctrl
204برای تنظیم درصد شفافیت رنگ یک  Objectدر نوار تنظیمات از کدام گزینه استفاده می کنیم؟الف- Style

ب- Opacity
ج- Stroke
د -هر سه مورد
205لیست کامل پنلها را میتوانید در منوی  .....................ببینید.الف- effect

ب- view
ج- window
د- object
206برای انتخاب یک شکل به صورت کامل از ابزار  ............استفاده میکنیم.الف- Diret selection
ب- selection
ج- lasso
د- Magic wand
207کدام پنل جهت تغییر ویژگیهای خط دور مورد استفاده قرار میگیرد؟الف- expand
ب- width
ج- height

د- strok

208ابزار  path eraserهم خانه ابزار  ..................است.الف- eraser
ب- ren
ج- pencil
د- Paint brush
 209از فرمان  ................جهت  ......................اشیاء انتخاب شده استفاده میکنیم.الف - - Mirrorآینه کردن
ب -- Rotateحرکت
ج -- Scalچرخاندن

د-- Reflectآینهکردن
210تغییر شکل ترکیبی با کدام دستور امکان پذیر است؟الف- Transform
ب- Transform Each
ج- Effect Transform

د- Edit Transform

211از کدام کلیدهای ترکیبی جهت افزایش فونت استفاده میکنیم؟الف>+- Shift+ctrl
ب>+- ctrl
ج++- Shift+ctrl

د}+- Shift

212کدام گزینه جزء قسمتهای مختلف محیط  illustratorنمیباشد.الف -نوارهای منو
ب -پنل کنترل

ج -نوار تنظیمات
د -نوار جستجو
213برای کاستن محدوده انتخاب از کلید  .........استفاده میکنیم.الف- Ctrl
ب- Shift
ج- Alt
د -کلید-
214جهت انتخاب یک سری نقاط لنگری  anchor pointمی تواند از دکمه  ......................استفاده کنید.الف- Ctrl
ب- Shift
ج- Alt
د -کلید+
215ناحیهای که شما در آن کار میکنید چه نامیده میشود؟الف- document

ب- cavas
ج- Art board
د- board
216پنل  ...................................جهت خصوصیات ظاهری یک شی مورد استفاده قرار می گیرد.الف- layer
ب- properties
ج- style
د- appearance
 217-جهت ایجاد یک بوم از پنل ابزار،ابزار  .......................را انتخاب می کنیم.

الف- Document

ب- Canvas

ج- Art Board
د- Rectangular
218کلید میانبر برای بزرگ نمایی یک تصویر کدام گزینه است؟الف+ + - Shift

ب+ + - Ctrl
ج+ + - Spacebar
د- Alt + T
219حداقل حافظه  Ramمورد نیاز برای اجرای نرم افزار  Cc Illustrationچقدر باید باشد؟الف  265-مگابایت

ب  512-مگا بایت
ج  1-گیگا بایت در سیستم عامل 32بیتی
د  2-گیگا بایت در سیستم عامل  32بیتی
220لیست کامل پنل ها را می توانید در منوی  ...............ببینید.الف- Effect
ب- View
ج- Window
د- Object
221برای انتخاب یک شکل به صورت کامل از ابزار  .............استفاده می کنیم.الف- Direct Selection
ب- Selection
ج- Lasso
د- Magic Wand
 222نزدیک ترین نقاط انتهایی از دو مسیر مجزای انتخاب شده اجرای کدام دستور بهترین گزینه خواهد بود؟الف -دستور  Joinدر زیر منوی  Shapeاز منوی Object
ب -دستور  Joinدر زیر منوی Object

ج -دستور  Joinدر زیر منوی  Pathاز منوی Object
د -دستور  Convertاز زیر منوی  Pathاز منوی Object
223کدام پنل جهت تغییر ویژگی های خط دوره مورد استفاده قرار می گیرد.الف- Expand
ب- Line Option
ج- Shape
د- Stroke
224کدام ابزار جهت ایجاد خط دوره با پهنای متفاوت می باشد؟الف- Warp
ب- Width

ج- Height

د- Weight
225ابزار  Eraser Pathهم خانه ی ابزار  ....است.الف- Eraser
ب- Pen

ج- Pencil
د- Paint Brush
 226به کمک قلم موهای .................می توانید یک ترسیمه دلخواه را در امتداد یک مسیر پخش کنید.الف- Pattern
ب- Scatter

ج- Calligraphic
د- Brush paint
 227برای اتصال نزدیک ترین نقاط انتهایی از دو مسیر مجزای انتخاب شده اجرای کدام دستور بهترین گزینه خواهد بود؟الف -دستور  Joinدر زیر منوی  Shapeاز منوی Object

ب -دستور  Joinدر زیر منوی Object

ج -دستور  Convertاز زیر منوی  Pathاز منوی Object
د -دستور  Joinدر زیر منوی  Pathاز منوی Object
228به کمک فرمان  ....................می توانید تصاویر رستررا به برداری تبدیل کنید.الف- Trace
ب- Expand
ج- Convert
د- Embed
229جهت ایجاد تغییرات در خصوصیات ظاهری یک شکل از کدام پنل استفاده می کنیم؟الف- Properties
ب- Appearance
ج- Symbol
د- Layer
 230جهت افزودن سبک گرافیکی ساخته شده به جمع مجموعه های سبک از کدام گزینه استفاده می کنیم؟الف -منوی  Objectو فرمان Style Graphic S
ب -پنل  Styleو فرمان  Style Graphic Saveدر قسمت object
ج -منوی  Fileو فرمان Style Graphic S
د -منوی  Editو فرمان Style Graphic S
 231جهت قراردادن الیه روی همه ی الیه ها از گزینه  ..................استفاده می کنیم.الف- Bring To Front
ب- Send Backward
ج- Bring Forward
د- Send To Back

232از کدام کلید برای انتخاب چند الیه به صورت پیوسته استفاده می کنیم.الف- Alt

ب- Ctrl
ج- Shift
د +-

233-کلید میانبر برای دستورmake

کدام است؟

الف- ctrl+m
ب- ctrl+x
ج- Alt+ctrl+x
د- Alt+ctrl+m

234کدام دستور یک چهار ضلعی را تبدیل به  Art boardمی کند ؟الف- Fit to artboard bound
ب- Fit to select
ج- Convert to artboards

د- Convert to fit

235برای نرم و هموار سازی مسیر از کدام دستور استفاده می شود ؟الف- Smooth
ب- Grid
ج- Tweening
د- Fidelity
236برای ادغام کردن اشکال از کدام گزینه از پنجره  Pathfinderاستفاده می کنیم ؟الف- linqo
ب- Minus
ج- Intersect
د- Unit
237کدام دستور دو نقطه کنترلی ابتدایی و انتهایی مسیر را با خطی به یکدیگر متصل می کند ؟الف- Minus

ب- Joine

ج- Outline
د- Smooth
238کدام گزینه موضوع انتخاب شده را فقط یک گام به جلو منتقل می کند ؟الف- Bring to front
ب- Send backward
ج- Senad to back
د- Bring forward
239برای گروه بندی کردن اشکال از کدام منو و کدام گزینه استفاده می شود ؟الف- object/lock

ب- object/joune

ج- object/group
د- view/group

240کدام دستور برای بازیابی ناحیه اتخاب قبلی استفاده می شود؟الف- deselect

ب- reselect
ج- inverse
د- Move

241برای تغییر اندازه شیء نسبت به مرکز کدام کلید را نگه می دارید؟الف- alt

ب- ctrl

ج- shift
د- ctrl+alt
242کدام دستور برای قرینه سازی شیءبه کار می رود؟الف- Rotate

ب- scale
ج- Reflect
د- inverse
243کدام دستور نادرست است؟الف -دستور Each transformکلیه عملیات تغییر شکل شیء را به طورهمزمان انجام می دهد.
ب -دستور transform againعمل تغییر شکل را به حالت قبل بر می گرداند.
ج -دستور Moveمیتواند شیء را ویرایش کند.
د - free transformکلیه عملیات تغییر شکل شیءرا ه طور همزمان انجام می دهد.
244توسط کدام گزینه می توان اشیاء را گروه کرد ؟الف- Object / Group
ب- New Layer
ج- Edit / Group

د- Nested Group
245دستور  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.
246وجود ایکن چشم در کنار الیه نشانه چیست ؟الف -اتصال الیه
ب -گروه شدن الیه
ج -فعال بودن الیه

د -نمایش الیه
247الیه 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.

248با اجرای کدام یک از دستورات زیر الیه های انتخابی ادغام می شود ؟الف- Merge Layer
ب- Merge Linked
ج- Merge Selected

د- Flatten Image

249کدام یک از گزینه های زیر شیء انتخابی را یک سطح به جلو انتقال می دهد؟الف- Bring to front
ب- Bring forward

ج- Send backward
د- Send to back
250کلید میانبر برای پنل الیه ها چیست؟الف- F5
ب- F6
ج- F7
د- Ctrl+L
251اگر الیه انتخابی را بر روی آیکن  Create New Layerدر پنل الیه ها درگ نماییم چه اتفاقی خواهد افتاد؟الف -یک الیه جدید ایجاد می شود .
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.
252دستور  Object/Arrange/Send to current layerچه عملی انجام می دهد؟الف -انتقال شی به الیه جدید .

ب -انتقال شی به الیه جاری .
ج -انتقال الیه انتخابی به الیه جاری.
د -ادغام الیه انتخابی با الیه جدید.
 253اگر بخواهیم یک شکل را حالت تکرار شونده داشته باشد باید چه تغییری بر روی آن انجام دهیم ؟الف- symbol
ب- recent
ج- style
د- pattern
254-کدام یک از نرم افزارهای زیر برای کار با تصاویر پیکسلی است؟

الف- Corel draw

ب- Illustrator

ج- Photoshop
د- Freehand
255با انتخاب کدام گزینه تمامی پنجره های اسناد به صورت شناور نمایش داده می شوند؟الف- Cascade

ب- Float All Windows
ج- Consolidate All
د- TILE
256فضای کاری اصلی و پیش فرض نرم افزار ایلستریتور کدام است؟الف- Essential

ب- Layout
ج- Automation
د- Typography
257تغییر واحد اندازه گیری خط کش از چه مسیری است؟الف -روی یک از خط کش ها دابل کلیک می کنیم
ب -روی یک از خط کش ها کلیک چپ می کنیم
ج -از مسیر preference( type
د -از مسیر preference( Units
258برای فعال کردن خطوط راهنمای هوشمند از چه گزینه ای استفاده می شود؟الف- View(Smart Guides
ب- View(Snap to Guides
ج- View( Guides
د- View( Grid
259پسوند پیش فرض ایلستریتور برای ذخیره فایل ها کدام است؟الف- Ai
ب- SVG

ج- PDF
د- PSD

 260-Raster effectsمطلوب برای اسناد وب کدام است؟
الف ppi72-
ب ppi300-
ج ppi150-
د ppi400-
261برای حذف  Art boardکدام گزینه صحیح است؟الف -راست کلیک(DELET
ب - DELETصفحه کلید

ج- EDIT(DELET

د- ERASER TOOL
262اساس کار با تصاویر  Bitmapچیست؟الف -پیکسل
ب -بردار

ج -منحنی
د -خط
263برای تنظیم فاصله بوم های طراحی از کدام گزینه در پنجره  Newاستفاده می کنیم ؟الف- Units
ب- Spacing

ج- Bleed
د- Size

264کدام گزینه تنظیمات پیشرفته_ تری برای ایجاد یک سند جدید در اختیار شما قرار می_دهد؟الف- Properties

ب- Advanced

ج- Customize
د- Control
 265برای ویرایش بوم طراحی (تغییر اندازه ،موقعیت قرار گیری و )...از کدام ابزار استفاده می کنیم؟الف- Art board
ب- Scale
ج- Direct selection
د- Transform
266برای استفاده از خطوط راهنمای هوشمند کدام گزینه باید غیر فعال باشد؟الف- Snap
ب- Snap to Guides
ج- Snap to Grid
د -نیازی به غیر فعال کردن گزینه ای نیست.
267کلید میانبر بزرگ نمایی کدام است؟الف- Ctrlو+
ب - Ctrlو-
ج - Ctrlو >
د - Ctrlو >
"268مجموعه ای از قطعه مسیرهایی می باشند که اساس و ساختار آنها را نقاط تشکیل می دهد".مربوط به کدام گزینه است؟الف -مسیر
ب -خط
ج -خطوط شبکه
د -خطوط راهنما

269برای رسم یک مسیر بسته توسط ابزار  pencilاز چه کلیدی استفاده می شود؟الف- Ctrl

ب- Alt
ج- Shift
د- Space

270با استفاده از چه وسیله ای می توان میزان دقت  pencilرا تغییر داد؟الف- Tolerances
ب- Fidelity
ج- Measure
د- Path Eraser
 271استفاده از کدام یک از ابزار های زیر تعداد گره های موجود بر روی یک مسیر را افزایش می دهد؟الف- Delete anchor point
ب- Add anchor point
ج- Direct selection

د- Convert anchor point
272در یک مسیر به فاصله بین هر دو نقطه .................می گویند.الف- Anchor Point
ب- Segment Path
ج- Path
د- Distance
 273از کدام ابزار برای نرم کردن (هموار کردن) قسمت های تیز مسیر استفاده می شود؟الف- Smooth
ب- Path Eraser
ج- Fidelity
د- Lasso
274برای رسم یک شکل حلزونی از کدام ابزار استفاده می شود؟الف- Spiral

ب- Speed

ج- Polygon
د- Ellipse
 275از کدام ابزار برای انتخاب کامل شیء ،جابه جایی و تغییر اندازه آن استفاده می شود؟الف- Selection Tool
ب- Direct Selection Tool
ج- Group Selection Tool
د- Magic Wand
 276برای انتخاب گروهی اشیاء به صورت جداگانه و کم یا اضافه کردن آنها از سایر اشیاء انتخاب شده ،در هنگام استفاده از ابزار،می توانیم کدام کلید را پایین نگه داریم؟

الف- Alt

ب- Shift
ج- Ctrl
د- Space
277اگر در هنگام استفاده از ابزار  Direct Selectionکلید  Altرا پایین نگه داریم این ابزار به کدام ابزار تبدیل می شود؟الف- Selection Tool

ب- Direct Selection Tool
ج- Group Selection Tool
د- Lasso
278برای انتخاب کردن و حرکت دادن جزعی از یک شی از کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Direct Selection Tool

ب- Group Selection Tool
ج- Selection Tool
د- Lasso
 279از کدام ابزار برای انتخاب گروهی هر یک از مسیرهای تشکیل دهنده یک شیء استفاده می_شود؟الف- Direct Selection Tool
ب- Group Selection Tool
ج- Selection Tool
د- Magic Wand
280کدام دستور برای قرینه سازی استفاده میشود؟الف- Scale
ب- Reflect
ج- Rotate
د- Shear
281کدام دستور شی را نسبت به محور افقی یا عمودی زاویه دار میکند ؟الف- Scale
ب- Reflect

ج- Rotate
د- Shear

282کدام ابزار برای چرخش دادن  Objectها استفاده می شود؟الف- Move
ب- Reflect
ج- Rotate
د- Shear
283کدام گزینه آخرین دستور تغییر شکل اعمال شده بر روی اشیاء مورد نظر را مجدداً تکرار می_کند؟الف- Transform again
ب- Transform each

ج- Free Transform

د- Transform repeat
284با کدام گزینه می توان شی انتخابی را در تمام جهات تغییر شکل داد و ساختار شکل را بهم ریخت؟الف- Free Distort
ب- Perspective Distort

ج- Free Transform
د- Constrain

285برای تغییر اندازه شیء نسبت به مرکز کدام کلید را نگه می دارید؟الف- Alt
ب- Ctrl

ج- Shift
د- Alt + ctrl
286با پائین نگه_داشتن کدام کلید  ،تناسب بین پهنا و ارتفاع در هنگام تغییر اندازه حفظ می_شود؟الف- Alt

ب- Ctrl
ج- Shift
د- Alt + ctrl
 287زمانی که مسیرها با یکدیگر همپوشانی دارند با کدام گزینه می توان مسیرهای ترکیبی مختلفی ایجاد کرد؟الف- Find
ب- Pathfinder
ج- Transform
د- Constrain
288در کدام مدل رنگ های اصلی دورتا دور محیط دایره قرار گرفته اند و از محیط به طرف مر کز دایره ،غلظت رنگ کم می شودو روشنایی رنگ از باال به پایین کمتر می شود؟
الف- Hsb
ب- Rgb
ج- Grayscale
د- CMYK
289به ناحیه بین هر چهار  Mesh Pointاصطالحا ...........گفته می شود که دارای ویژگی رنگ پذیری است.الف- Mesh Patch
ب- Mesh Line
ج- Anchor Patch
د- Mesh point
290درجه ی اشباع رنگ را چه می نامند؟الف- Saturation
ب- Brightness

ج- Hue

د- Fam
291کدام پنل امکان اقدام به ساخت پروژه های گرافیکی با تنوع رنگی مورد نظر را می دهد؟الف- Color
ب- Swatches
ج- Gradient

د- Color picker
292در کدام یک از مدل های رنگ زیر از دو رنگ سیاه و سفید و طیف خاکستری استفاده شده است؟الف- RGB
ب- Grayscale
ج- CMYK

د- Black & white
293اگر  strokeبه صورت خط چین باشد  ،با کدام گزینه می توان فاصله بین قطعه ها را تعیین کرد؟الف- Dash
ب- Gap

ج- Sap

د- Weight
294کدام ابزار برای ایجاد طیف رنگ ها روی  Objectاست؟الف- Gradient
ب- Live paint
ج- Swatches
د- Grayscale
295دو نوع طیف رنگی گرادینت کدام هستند؟الف- Radialو linear
ب - Linearو rectangle
ج - Radialو ellipse
د - Radialو polygon
296برای تعیین زاویه شیب رنگی در پنل گرادیانت از کدام گزینه ها استفاده می شود؟الف- Corner

ب- Angle
ج- Location
د- Type
297برای تنظیم درصد شفافیت رنگ یک  Objectدر نوار تنظیمات از کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Opacity
ب- Brightness
ج- Gradient
د- Blending
298-برای تجزیه objectها ازکدام فرمان استفاده می شود؟

الف- Expand

ب- Slice

ج- Blend
د- Offset path
299کدام مدل رنگ در کارهای چاپی و لیتوگرافی استفاده می شود؟الف- Hsb

ب- Rgb
ج- Grayscale
د- CMYK
300کدام گزینه جوهر اصلی مورد استفاده در چاپگرهای رنگی نیست؟الف- Black

ب- Blue
ج- Magenta
د- Yellow

301منظور از  ........................... fillو  ....................................Strokeاست.الف -بخش پر کننده  -خط دور
ب -خط دور  -بخش پر کننده
ج -بخش پر کننده  -دستگیره
د -دستگیره  -خط دور
302برای تعیین ضخامت  strokeاز کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Weight
ب- Gap
ج- Cap
د- dash
303کدام فضای کاری  Work spaceمربوط به متون می باشد؟الف- Printing & proofing
ب- Typography

ج- Paragraph

د- Calligraphic
304کدام نماد نشانه سرریز شدن متن در یک محدوده است؟الف -مربع با عالمت  +درون آن
ب -مربع با عالمت  -درون آن
ج -مربع با عالمت ( درون آن
د -مربع با عالمت ( درون آن
305برای تغییر اندازه متن کدام گزینه صحیح نیست ؟الف- Type(size
ب -پنل paragraph

characterپنل- ج

نوار کنترل- د

کدام گزینه در طراحی متنهای کوتاه کاربرد دارد؟306- Type toolالف
- Area type toolب

- Touch type toolج
- Vertical area type toolد
کدام گزینه برای طراحی متن کاربرد دارد؟307- Type toolالف
- Penب

- Pencilج
- Paintbrushد
برای تعیین نوع فونت متن کدام گزینه صحیح نیست ؟308- Type(fontالف

character پنل- ب
paragraphپنل- ج
نوار کنترل- د
برای ایجاد تایپ نقطه ای کدام گزینه استفاده می شود؟309- Vertical area type toolالف
- Type toolب
- area type toolج
- Touch type toolد
برای ایجاد متن پاراگرافی کدام گزینه استفاده نمی شود؟310- Vertical area type toolالف
- Type toolب
- area type toolج
- Touch type toolد
برای نوشتن روی مسیر کدام گزینه استفاده می شود؟311- Vertical area type toolالف
- area type toolب
- Type on a path toolج
- Touch type toolد
برای تبدیل متن به مسیر یا شکل کدام گزینه استفاده می شود؟312- Type(create outlineالف
- Object( create outlineب
- Type(outline strokeج
- Object( outline strokeد

313کدام پالت برای اعمال و مدیریت جلوه های ظاهری استفاده می شود؟الف- Transparency

ب- Appearance
ج- Art board
د- Effect

314پالت  Appearanceکدام خصوصیت را نشان نمی دهد؟الف- Fill
ب- Stroke
ج- Effect
د- Mask

315برای اعمال خاصیت  opacityروی اشیا کدام پنل استفاده نمی شود؟الف- Transparency
ب- Appearance
ج- Control

د- Layer

316در کدام پالت خاصیت  opacityبه صورت اختصاصی برای  fillو  strokeنمایش داده می شود؟الف- Transparency
ب- Stroke
ج- Control
د- Appearance
317برای طراحی چند  strokeبرای یک  objectاز کدام پالت استفاده می شود؟الف- Transparency
ب- Stroke
ج- Control
د- Appearance
318برای اعمال چند سبک گرافیکی روی یک  Objectبا نگه داشتن کدام کلید ،سبک مورد نظر را روی  Objectدرگ میشود؟
الف- Alt
ب- Ctrl
ج- Shit
د- Tab
319برای حذف کامل جلوه های اعمال شده روی  objectدر پالت ، Appearanceکدام گزینه صحیح است؟الف- Delete selected item
ب- Delete Appearance
ج- Clear Appearance
د- Clear item
………………..320-نمایش یک منظره سه بعدی در یک صفحه دو بعدی است.

الف- Perspective

ب- Mesh
ج- Blend
د- Shear

321در حالت پیش فرض نمایش شبکه پرسپکتیو به چه صورت است؟الف p-normal1-

ب p-normal2-
ج p-normal3-
د- P-normal4
322برای طراحی یک ساختمان بطوریکه از نمای باال به آن نگاه کنید کدام نما بهتراست؟الف p-normal1-

ب p-normal2-
ج p-normal3-
د- P-normal4

323کلید میانبربرای انتخاب و فعال کردن صفحه راست شبکه پرسپکتیو ( )right gridکدام است؟الف 1-
ب 2-
ج 3-
د 4-
324برای تغییر نوع شبکه پرسپکتیوکدام گزینه استفاده می شود؟الف- View( perspective grid
ب- Object(perspective grid
ج- Type( perspective grid
د- Edit( perspective grid
325برای قفل کردن شبکه پرسپکتیوکدام گزینه استفاده می شود؟الف- View( perspective grid (lock grid
ب- View( perspective grid (lock station

ج- Object( perspective grid (lock grid

د- Object( perspective grid (lock station
326برای ساخت یک شی سه بعدی به روش دوران حول یک محور از کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Extrude
ب- Bevel
ج- Rotate
د- Revolve
327برای تعیین عمق شی در بعد سوم از کدام استفاده می شود؟الف- Extrude depty
ب- Cap

ج- Bevel

د- Height
328برای قرار دادن سیمبل روی سطح شی سه بعدی از کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Map art
ب- More option

ج- Extrude
د- Bevel

329وجود آیکن چشم در کنار الیه نشانه چیست؟الف -پنهان کردن الیه
ب -غیرفعال بودن الیه

ج -فعال بودن الیه
د -نمایش الیه

330الیه فعال چگونه است؟الف -در کنار آن نماد دو دایره وجود دارد.

ب -در کنار آن نماد یک دایره وجود دارد.
ج -در کنار آن نماد قفل وجود دارد.
د -در کنار آن یک نماد زنجیر وجود دارد.

331با اجرای کدام یک از دستورات زیر الیه های انتخابی ادغام می شوند؟الف- Merge Layer
ب- Merge Linked
ج- Merge Selected
د- Flatten selected
332کدام یک از گزینه های زیر شیء انتخابی را یک سطح به جلو انتقال می دهد؟الف- Bring to front
ب- Bring forward
ج- Bring back
د- Bring backward
333برای حذف الیه_ها یا زیر الیه_ها از کدام گزینه استفاده می_کنیم؟الف -انتخاب گزینه  Delete Layerاز منوی پنل Layer
ب -راست کلیک روی الیه و delete
ج -انتخاب الیه و  deleteصفحه کلید
د -کلیک روی نماد چشم
334در پالت الیه_ها کدام نماد برای غیر قابل ویرایش کردن الیه_ بکار می_رود؟الف -نماد دو دایره
ب -نماد یک دایره
ج -نماد قفل
د -نماد زنجیر

335گزینه  templateدر قسمت  layer optionهمانند کدام گزینه عمل می کند ؟الف- Name

ب- Color
ج- Show
د- Lock
336الیه های غیر قابل چاپ در پنل الیه با کدام حالت نمایش داده می شوند ؟الف- Italic
ب- Bold
ج- Bold + italic
د- Underline

337برای کپی کردن الیه ها کدام گزینه صحیح نیست ؟الف -الیه مورد نظر را انتخاب کرده و از منوی پنل layerگزینه  duplicateرا انتخاب کنید.
ب -الیه مورد نظر را روی نماد  create new layerدر پایین پنل درگ کنید .
ج -با پایین نگه داشتن کلید  altو درگ کردن الیه مورد نظر

د -دابل کلیک روی الیه مورد نظر

338برای ایجاد ماسک برشی یا clipping maskکدام گزینه صحیح نیست؟الف- clipping mask (object
ب- make clipping mask (layer panel
ج -راست کلیک ( make clipping mask
د- make clipping mask ( transparency panel
339برای ایجاد ماسک شفافیت یا opacity maskکدام گزینه صحیح ا ست؟الف- make mask ( transparency panel
ب- make mask (object
ج- make mask (layer panel
د -راست کلیک ( make mask
340درماسک شفافیت یا opacity maskکدام گزینه عملکرد رنگ سفید و مشکی را معکوس می کند؟الف- Edit

ب- Invert

ج- Release
د- Reflect
 341برای تغییر ترتیب قرارگیری اشیا بر روی یکدیگر بعد از انتخاب شی و کلیلک راست از کدام گزینه استفاده میکنیم؟الف- Select
ب- Arrange
ج- Transform
د- Group
342برای تغییر نوع نمودار از کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Object(graph(type

ب- Object(graph(data

ج- Object(graph(design
د- Object(graph(column
343برای دسترسی مجدد به پنجره داده های نمودار از کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Object(graph(type

ب- Object(graph(data

ج- Object(graph(design
د- Object(graph(column
344برای رسم نمودار دایره ای از کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Stacked column graph

ب- Scatter graph
ج- Pie graph
د- Area graph

 345برای قرار دادن راهنمای نمودار در باالی نمودار از کدام گزینه استفاده می شود؟الف- Object(graph(type

ب- Object(graph(data
ج- Object(graph(design
د- Object(graph(column
 346برای انتقال فایل ایلوستریتور از یک رایانه به رایانه دیگر(جابجایی فایل ) کدام دستور مناسب است؟الف- Package
ب- Place
ج- Export
د- Save
347برای ذخیره کردن سند در فرمت برداری از کدام دستور استفاده می شود؟الف- Save as
ب- Import
ج- Place

د- Export
 348برای خروجی گرفتن از سند در فرمتهای رستر و پیکسلی از کدام دستور استفاده می شود؟الف- Save as
ب- Import
ج- Place
د- Export
349برای جایگذاری تصویر در برنامه  illustratorاز کدام فرمان استفاده می شود؟الف- Place
ب- Export
ج- Insert

د- Import
 350برای اینکه تصویر به صورت وابسته به فایل اصلی در سند ایلوستریتور قرارداده شود کدام گزینه انتخاب می شود؟الف- Embed
ب- Link
ج- Template

د- Relink

351کدام فرمت برای ذخیره تصاویر برای انتشار در وب مناسب نیست؟الف- Png
ب- Jpg
ج- Gif

د- Psd
352کدام گزینه از کاربردهای برنامه ایلوستریتور نیست؟الف -طراحی لوگو
ب -طراحی کارت ویزیت

ج -طراحی پوستر
د -ویرایش عکس

353برای ذخیره کردن سند در فرمت  pngاز کدام دستور استفاده می شود؟الف- Import
ب- Export
ج- Place
د- Save as
354برای نصب برنامه  illustratorحداقل سرعت پردازنده چقدراست؟الف  1.8-مگا هرتز
ب  1.8-گیگا هرتز
ج  512-مگابایت
د  512-مگاهرتز
355کدام گزینه در نوار دستورات قرار گرفته و نحوه مرتب سازی پنجره ها را مشخص می کند؟الف- Arrange document

ب- Float all windows
ج- Arrange windows
د- Tabbed
356حداقل  ramکارت گرافیک برای اجرای نرم افزار  illustratorچقدر باید باشد؟الف  512-مگابایت
ب  128-مگابایت
ج  256-مگابایت
د  64-مگابایت
357-کلید میانبر دستور  openکدام است؟

الف- CTRL+O

ب- ALT+P
ج- ALT+O

د- CTRL+P
358با کدامیک از دستورات زیر می توان برای خط یک مسیر  ،یک رنگ دلخواه تعیین کرد؟الف- Fill path

ب- Stroke path
ج- Clipping path
د- Save path
359توسط کدام ابزار می توان یک مسیر دلخواه ترسیم کرد؟الف- Line tool

ب- pen tool
ج- Type tool
د- Hand tool
360از کدام پالت برای مدیریت مسیرها استفاده می شود؟الف- History
ب- Layer
ج- Path
د- Info
361کلید میانبر برای نمایش یا پنهان کردن پالت  brushکدام است؟الف- F7
ب- F5
ج- CTRL+B
د- CTRL+R
362کلید میانبر دستور  show bounding boxکدام است؟الف- SHIFT+CTRL+S
ب- SHIFT+CTRL+B

ج- SHIFT+B
د- CTRL+S

363کدام ابزار بر اساس تشابه رنگ اشیاء را انتخاب می کند؟الف- Selection
ب- Group selection
ج- Magic wand
د- Lasso
364کلید میانبر ابزار  lassoچیست؟الف- L
ب- S

ج- Q

د- O

365کدام دستور برای بازیابی ناحیه انتخاب قبلی استفاده می شود؟الف- Deselect
ب- Move

ج- Reselect
د- Inverse
366برای تغییر اندازه شی نسبت به مرکز کدام کلید نگه داشته می شود؟الف- Alt
ب- Ctrl

ج- Shift
د- CTRL+ALT
367کدام دستور برای قرینه سازی شی بکار می رود؟الف- Rotate

ب- Scale

ج- Reflect
د- Invers
368کدام گزینه نام رنگ نیست؟الف -انعکاس طول موج
ب -ته رنگ
ج -فام
د -انعکاس
369کدام گزینه نادرست است؟الف -فایلهای مد رنگی  RGBکوچکتر از مد رنگی  CMYKاست.
ب -محدوده رنگی مدل  RGBبزرگتر از  CMYKاست.
ج -در مدل رنگی  HSBاز یک چرخه رنگ استفاده می شود که دارای مقادیر  0تا  360درجه می باشد.
د -در مدل رنگی  RGBاگر مقادیر هر سه رنگ برابر  255قرار داده شود رنگ سیاه خالص بوجود می آید.

370کلید میانبر برای نمایش یا مخفی کردن پنل  colorکدام است؟الف- F5
ب- F7
ج- CTRL+C
د- F6

371ی ک خط عمودی یا افقی از متن که از نقطه ی کلیک،شروع شده و تا قسمتی که کاراکترهای متنی ادامه دارند گسترش مییابد .................نام دارد.
الف- Point type
ب- Artistic text

ج- Graphic text

د- Character

372کلید میانبر برای نمایش یا عدم نمایش پنل  characterکدام است؟الف- CTRL+T
ب- F5
ج- F4

د- CTRL+C
373کدام فضای کاری مربوط به متن است؟الف- Typography
ب- Paragraph
ج- Character

د- Type

 374جهت افزودن سبک گرافیکی ساخته شده به جمع مجموعه های سبک از کدام گزینه استفاده می کنیم؟الف -منوی  objectو فرمان save graphic style
ب -پنل  styleو فرمان  save graphic styleدر قسمت option

ج -منوی  fileو فرمان save graphic style

د -منوی  editو فرمان save graphic style
375برای فعال کردن پنل  symbolاز کلیدهای ترکیبی  ...................استفاده می کنیم.الف- F11
ب- SHIFT+CTRL+F11
ج- F8
د- CTRL+F11
376کدام گزینه صحیح نیست؟الف -عنصر انتخاب شده را به پنل  symbolدرگ کنید
ب -ابزار  create new symbolرا انتخاب کنید.
ج -بر روی آیکن

در پایین پنل  symbolکلیک کنید.

د -از منوی پنل  symbolگزینه ی  new symbolرا انتخاب کنید.
377برای ایجاد اندازه های تصادفی و نامنظم از چه ابزاری می توان استفاده کرد؟الف- Symbol
ب- Symbol size
ج- Gradient
د- Object
378به نمادهای گرافیکی که ازکتابخانه،بر روی  art boardقرارگرفته ودرقسمت های مختلف پروژه مورداستفاده قرارمیگیرنداصطالحاً ...........می گوییم.
الف- Instance
ب- Symbol

ج -گرافیک
د -نماد

379توسط کدام جلوه می توان قطعه مسیرهای تشکیل دهنده یک شی ء را به صورت دانه دار و ناهموار درآورد؟الف- Rasterize

ب- Roughen
ج- Bloat
د- pucker

380گزینه  extrude depthتعیین کننده چه چیزی درتصویر می باشد؟الف -نوع لبه ها
ب -سایه
ج -عمق
د -جهت سایه
 d rotate381-3باعث  .........می شود.
الف -تنظیم سایه تصاویر
ب -عمق دادن به تصاویر
ج -چرخش یک تصویر دو بعدی در فضای سه بعدی
د -سه بعدی کردن تصاویر
382هنگام استفاده از جلوه  d3مقدار پرسپکتیو در چه بازه ای قابل تغییر است؟الف  0-تا  180درجه

ب  0-تا  100درجه
ج  0-تا  160درجه

د  0-تا  360درجه

383برای ایجاد کردن یک استوانه با استفاده از یک مستطیل کدام گزینه منوی  effectرا به کار می بریم؟الفd/rotate- 3
بd/extrude and bevel- 3

جd/revolve- 3

دd/rectangle- 3
384کدامیک از عالمت های زیر در پنل الیه ها نشانگر آنست که عنصر هدف بوده است؟الف

-

ب

-

ج

-

د

-

385دستور  flatten artworkدر منوی پنل  layerچه کاری انجام می دهد؟الف -الیه فعال را با الیه زیرین اغام می نماید.

ب -الیه فعال را با الیه رویی ادغام می کند.

ج -فقط الیه هایی که دیده می شوند را با هم ادغام می کند.

د -تمام الیه ها را به صورت یک الیه در می آورد.

386وجود آیکن چشم در کنار الیه نشانه چیست؟الف -اتصال الیه
ب -گروه شدن الیه

ج -فعال بودن الیه
د -نمایش الیه

387برای رسم نمودار دایره ای از کدام ابزار استفاده می کنیم؟الف- Pie graph
ب- Line graph

ج- Area graph
د- Bar graph
388با استفاده از دکمه  .........................امکان قرار دادن یک نماد گرافیکی ( )symbolبر روی هر یک از سطوح تشکیل دهدهشیء سه بعدی وجود دارد.
الف- Map art
ب- Shading

ج- Surface
د- Blend

 389برای مشاهده نوع تصاویر وارد شده در یک سند به لحاظ وابستگی و غیر وابستگی ،از کدام پنل استفاده می شود؟الف- Appereance

ب- Link
ج- Layer
د- Transperancy
 390دستور.......یک روش اصلی واردکردن فرمت های مختلف فایلهاشامل گرافیکی،تصویری،متنی،ترسیمی و........به داخل اسنادنرمافزار illusratorاست.
الف- Link
ب- Place
ج- Embed
د- Insert
391جلوه های برداری دارای خاصیت  ....و جلوه های پیکسلی دارای خاصیت  ............................است.الف -غیر مخرب و غیر قابل ویرایش و حذف مخرب  -قابل ویرایش و حذف
ب -غیر مخرب و قابل ویرایش و حذف مخرب  -غیر قابل ویرایش و حذف
ج -مخرب و قابل ویرایش و حذف غیر مخرب  -غیر قابل ویرایش و حذف
د -مخرب و غیر قابل ویرایش و حذف غیر مخرب  -قابل ویرایش و حذف
392ذخیره کردن تصویر برای وب سایت یا نمایش روی صفحه نمایشگر  Qualityبین.............و Resolution Depthروی ..............تنظیم شود.
الف screen - 12-

ب multiplay -12-

ج  6-تا Screen -8

د  5-تا multiplay - 8
393یکی از این ن رم افزار های پایه ادوبی ...............است که جهت تولید تصاویر  .................استفاده می شود.الف -فتوشاپ-برداری دوبعدی

ب -فتوشاپ-برداری و پیکسلی
ج -ایلوستریتور-پیکسلی
د -ایلوستریتور -برداری دو بعدی
394برای تغییر نوع ابزار انتخاب شده در یک گروه از ابزارهای جعبه ابزار کدام کلیدها به کار می رود؟الف- SHIFT+CLICK

ب- ALT+CLICK

ج- Double click
د- Select
395کدام کلید میانبر ابزار  selection toolاست؟الف- M

ب- V
ج- O
د- Y
396ابزار  measure toolاطالعات اندازه گیری را در کدام پنل نمایش می دهد؟الف- Navigator
ب- Info
ج- Measure
د- Color
397کدام ابزار جهت تغییر حالت نقاط لنگری در مسیر استفاده می شود؟الف- Pen tool
ب- Convert anchor point
ج- Add anchor point

د- Delete anchor point
398برای فعال کردن ابزار  selectionدر هنگام کار با سایر ابزارها کدام کلید را نگه می داریم؟الف- Alt
ب- Ctrl
ج- Shift
د- CTRL+ALT
399کدام گزینه برای ترکیب یا تجزیه مسیرها بکار می رود؟الف- Compound path
ب- Shape builder
ج- Pathfinder

د- Live paint bucket

400کدام گزینه نادرست است؟الف -دستور  transform eachکلیه عملیات تغییر شکل شی را به طور همزمان انجام می دهد.
ب -دستور  moveمی تواند شی را ویرایش کند.
ج -دستور  transform againعمل تغییر شکل را به حالت قبل باز می گرداند.

د - Free transformکلیه عملیات تغییر شکل شی را به طور همزمان انجام می دهد.
401توسط کدام گزینه می توان اشیاء را گروه کرد؟الف- object/new layer
ب- Object/new group
ج- Object/group

د- Edit/group

402از فرمان  .............جهت  ...............اشیاء انتخاب شده استفاده می کنیم؟الف - - Mirrorآیینه کردن
ب- - Rotateحرکت

ج-- Reflectآیینه کردن
د-- Scaleچرخاندن
403کدام یک از ابزارهای زیرکارش تغییر شکل برشی است؟الف- Scale
ب- Rotate
ج- Shear
د- Distort
404پسوند فایل کتابخانه ای برای گروه های رنگ اختصاصی کاربر کدام است؟الف- AES
ب- ALS
ج- ASL
د- ASE
405با استفاده از دستور  ...................در منوی  objectمی توان تعداد سطوح رنگی را در گرادیان تعیین کرد؟الف- Extract

ب- Radial
ج- Liner
د- Expand
406به ناحیه بین هر چهار  mesh pointاصطالحاً  ....................................گفته می شود که دارای ویژگی رنگ پذیری است.الف- Mesh line
ب- Anchor point
ج- Anchor path
د- Mesh path
407-برای تغییر مد رنگی در پالت رنگ  colorکدام گزینه درست است؟

الف- Double click

ب- ALT+SHIFT
ج- SHIFT+M

د- SHIFT+CLICK
408در کادر محاوره ای  type on a path optionباعث می شود متن روی مسیر آیینه شود؟الف- Flip

ب- Mirror
ج- Effect
د- Align
409جهت فراخوانی یک فایل  wordبه داخل سند در محیط  illustratorکدام گزینه مناسب است؟الف- File/place

ب- File/insert
ج- File/import
د- Object/place
410کدام ابزار جهت نوشتن عمودی روی مسیر مورد استفاده قرار می گیرد؟الف- Vertical type on a path tool
ب- Vertical area type tool
ج- Vertical type tool
د- Type on a path tool
411از کدام کلیدهای ترکیبی جهت افزایش فونت استفاده می شود؟الف>- SHIFT+CTRL+
ب]- CTRL+
ج- SHIFT+CTRL++
د]- SHIFT+
412گزینه  typeدر پنجره  symbol optionبرای چه منظور استفاده می شود؟الف -برای تعیین نام نماد
ب -برای تعیین نوع نماد

ج -برای تعیین نقطه ثقل نماد
د -برای ارتباط نمادها
413کدام یک از پنل های زیر برای اعمال مدیریت جلوه های ظاهری مورد استفاده قرار می گیرد؟الف- Symbol
ب- Appearance
ج- Effect
د- Transparency
414برای ویرایش  live effectاز چه پالتی استفاده می شود؟الف- Attributes
ب- Appearance

ج- Document

د- Symbol

415برای ایجاد  symbolکدام گزینه صحیح است؟الف- Mesh
ب- Symbol sprayer

ج- Gradient
د- Interest

416کاربرد فرمان  release with perspectiveکدام گزینه است؟الف -جهت جابجایی صفحه برای تطبیق اشیاء
ب -جهت خارج شدن از شبکه پرسپکتیو

ج -جهت جداسازی یک شیء پرسپکتیو

د -جهت پیوست کردن یک شیء معمولی به شبکه پرسپکتیو
417با انتخاب گزینه ی  ..................شی به شبکه پرسپکتیو چفت می شود.الف- Snap to line

ب- Lock grid

ج- Snap to grid
د- Lock perspective
418از کدام گزینه می توان برای سه بعدی کردن متن استفاده نمود؟الف- Revolve
بd rectangle- 3
ج- Extrude and bevel
د- Scribble
419الیه 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 یک نماد زنجیر قرار دارد.
د -در کنار آن نماد

قرار دارد.

420با اجرای کدامیک از دستورات زیر الیه های انتخابی ادغام می شوند؟الف- Merge layer

ب- Merge linked
ج- Flatten image

د- Merge selected
421کلید میانبر برای پنل الیه ها چیست؟الف- F5

ب- F6

ج- CTRL+L

د- F7
422از نمادها برای خروجی  ................و  ......................استفاده می شود.الف- SVG,SWF
ب- FLA,SWF
ج- JPG,PNG

د- PNG,SVG
423برای فعال کردن پنل  SYMBOLاز کلیدهای ترکیبی  ........................استفاده می کنیم.الف- SHIFT+CTRL+F11
ب- F11
ج- F8

د- SHIFT+F8
424کدام یک از فرمت های زیر برای صفحات وب مناسب می باشد؟الف- Gif
ب- Png

ج- Jpg

د- Html
 425برای نمایش حجم فایل و تخمین مدت زمان دانلود فایل برای یک گرافیک وب از چه دستوری استفاده می شود؟الف- Status
ب- Save for web
ج- New form template
د- Information
426فرمت  ...................قابل پشتیبانی  6میلیون رنگ را دارد و مناسب برای ارسال عکس و تصاویری است که تناژ رنگ هایتدریجی در آنها وجود دارد.
الف- Gif

ب- Jpg
ج- Png
د- Swf
427ذخیره کردن تصویر برای چاپ  Qualityروی .............تنظیم شودو Resolution Depthروی  .............قرار بگیرد.الف low-12-
ب  6-تا high - 8
ج High -12-
د  6-تا low - 8
428این شغل با مشاغل  ........در ارتباط نمی باشد.الف -ناشر کتاب و مجالت
ب -چند رسانه ای
ج -طراحان وب

د -امور اداری

429برای نمایش پنل ها از کدام منو استفاده می شود؟الف- Window

ب- Edit
ج- View
د- Select
430کدام یک از نرم افزارهای زیر مختص کار با تصاویر پیکسلی است؟الف- Photoshop
ب- CorelDraw
ج- Illustrator
د- Freehand

431اساس کار با تصاویر  Bitmapچیست؟الف -پیکسل
ب -بردار
ج -منحنی

د -خطی

432کلید میانبر دستور  save asکدام است؟الف- SHIFT+CTRL+S
ب- SHIFT+S
ج- CTRL+S
د- ALT+S
433گزینه  Work Spaceدر کدام منو قرار دارد؟الف- Window
ب- Edit
ج- View
د- Select
434کدام یک از پروفایلهای زیر در پنجره  newبرای ایجاد اسناد مانیتوری بکار می رود؟الف- Basic RGB

ب- Print

ج- Device
د- Video and film
435فرمت پیش فرض فایلهای  illustratorچیست؟الف- AI
ب- EPS
ج- SVG
د- ILS
436فضای کاری پیش فرض نرم افزار کدام است؟الف- Essentials

ب- Automation

ج- Layout

د- Painting
437کلید میانبر نمایش یا مخفی کردن نقاط راهنما  gridچیست؟الف'' CTRL+-

ب- CTRL+G
ج- CTRL+SHIFT+G
د;- CTRL+
438برای استفاده از خطوط راهنمای هوشمند کدام گزینه باید غیرفعال باشد؟الف- Snap to grid

ب- Snap

ج- Snap to guides
د- Guide
 439استفاده از کدام یک از ابزارهای زیر تعداد گره های موجود بر روی یک مسیر را افزایش می دهد؟الف- Free transform pen

ب- Add anchor point
ج- Delete anchor point
د- Direct selection
440در یک مسیر به فاصله ی بین هر دو نقطه  ...............می گویند.الف- Anchor point
ب- Segment path
ج- Path
د- Distance
441برای ایجاد یک مسیر بسته کدام کلید بکار می رود؟الف- Shift
ب- Alt
ج- Ctrl

د -دابل کلیک
442نقاطی که سبب اتصال مسیرها به یکدیگر به صورت تند و زاویه دار می شوند چه نام دارد؟الف- Cusp
ب- Corner point
ج- Symmetrical
د- Smooth point
443برای چرخش و تغییر جهت دادن سمبلهایی که با ابزار اسپری رسم کرده ایم کدام گزینه صحیح است؟الف- Symbol style tool
ب- Symbol satin tool
ج- Symbol spin tool

د- Symbol shift tool
444برای کپی موضوعات در هنگام درگ کردن کلید  ....را انتخاب می کنیم.الف- Space bar
ب- Shift
ج- Alt

د- Ctrl
445در هنگام استفاده از ابزار  free transformبرای ثابت نگه داشتن نسبت طول و عرض شیء کدام کلید را پایین نگه میداریم؟
الف- Alt

ب- Ctrl
ج- Shift
د- Space bar
446کلید میانبر برای دستیابی به  paintbrush toolکدام گزینه است؟الف- ALT+B
ب- SHIFT+B
ج- B

د- CTRL+B
447در پنجره  create object meshو در بخش  appearanceکدام گزینه نادرست است؟الف -گزینه  flatرنگ شیء را به صورت یکدست و یکنواخت نمایش می دهد .

ب -گزینه  to centerرنگ اصلی شی را به تدریج در مرکز به رنگ سفید تبدیل می کند.
ج -گزینه  to edgeرنگ اصلی شی را به تدریج در لبه ها به رنگ سفید تبدیل می کند.
د -گزینه  opacityرنگ اصلی شیء را به رنگ سفید تبدیل می کند.
448در پنل  transparencyگزینه  blending modeبرای چه منظور استفاده می شود؟الف -میزان شفافیت رنگ شیء

ب -طیف رنگی
ج -شبکه بندی شیء
د -مد آمیختگی
449برای تغییر اندازه بافت از پنجره تنظیمات کدام ابزار استفاده می شود؟الف- Transform
ب- Selection
ج- Direct selection
د- Scale
450-کدام یک از آیکن های زیر مربوط به ابزار  meshاست؟

الف

-

ب

-

ج

-

د

-

 451جهت چینش متن در اطراف یک تصویر از مسیر  ......................اقدام می کنیم.الف- Effect/text warp/make
ب- Object/text warp

ج- Effect/text warp

د- Object/text warp/make
452به کمک کدام گزینه می توان خطوط دور کارکترهای متن را به مسیر برداری تبدیل کرد؟الف- Type/create outline

ب- Object/create outline
ج- Effect/expand
د- Object/expand
453به کمک این ابزار می توان تک تک کارکترهای یک نوشته را مستقل از سایر کارکترها تغییر مکان داد  ،چرخاند یا ابعاد آن راتغییر داد؟
الف- Touch type
ب- Path selection
ج- Direct selection
د- Selection
 454جهت تنظیمات مربوط به سه بعدی کردن متن کدام گزینه جهت اندازه ی عمق متن در بعد سوم استفاده می شود؟الف- Extrude and bevel

ب- Map art
ج- Surface
د- Position

455از کدام کلیدهای ترکیبی جهت کاهش فونت استفاده می شود؟الف<- SHIFT+CTRL+
ب]- CTRL+
ج- SHIFT+CTRL++
د]- SHIFT+
456برای قرار دادن سمبل روی وجوه مختلف یک مکعب از کدام گزینه پنجره  d3استفاده کنیم؟الف- Bevel

ب- Map art
ج- Cap

د- More option
457با چه ابزاری می توان موج های خطی ترکیبی ایجاد کرد؟الف- Mesh
ب- Blend
ج- Spain

د- Blend offset
458برای ایجاد ماسک بعد از انتخاب شکل  clipping maskو شی ء مورد نظر چه عملی انجام می دهید؟الف- CTRL+F7
ب- CTRL+7
ج- Object/make

د- Edit/clipping mask
459کدام یک از جلوه های گروه  stylizeبه معنی جلوه سایه داخلی است؟الف- Feather
ب- Inner glow

ج- outer glow

د- Drop shadow
460در هنگام استفاده از جلوه  d3برای تغییر در عمق یک شیء گزینه  .............................را افزایش می دهیم.الف- Cap
ب- Bevel
ج- Depth
د- Surface
461گزینه  ......................... bevelتصویر  3بعدی را تعیین می کند؟الف -نوع لبه ها
ب -جهت بعد تصاویر
ج -عمق
د -سایه تصاویر
462در کدام روش ،عمل سه بعدی سازی در نتیجه دوران یا دور زدن شی حول یک محور صورت می گیرد؟الف- Extrude and bevel

ب- Round
ج- Revolve
د- Rotation
463اگر الیه انتخابی را بر روی آیکن  create new layerدر پنل الیه ها درگ نماییم چه اتفاقی خواهد افتاد؟الف -یک الیه جدید ایجاد می شود.
ب -الیه ی انتخابی به یک الیه جدید منتقل می شود.
ج -هیچ اتفاقی نمی افتد.
د -یک الیه کپی از الیه انتخابی ایجاد می شود.
464-دستور  object/arrange/send to current layerچه عملی انجام می دهد؟

الف -انتقال شیء به الیه جدید

ب -انتخاب الیه انتخابی به الیه جاری
ج -ادغام الیه انتخابی با الیه جدید
د -انتقال شی به الیه جاری
465فرما ن ..........................باعث قرار گرفتن الیه زیر همه ی الیه ها می شود.الف- Bring to front

ب- Send backward
ج- Bring forward
د- Send to back
 466برای اینکه شیء انتخاب شده در باالترین الیه قرار گیرد از گزینه  ......................استفاده می کنیم.الف- Arrange/send to back

ب- Transform/send to back
ج- Transform/bring to front
د- Arrange/bring to front
467برای رسم نمودار خطی از کدام ابزار استفاده می کنیم؟الف- Line graph
ب- Pie graph
ج- Area graph
د- Bar graph
468مهم ترین ویژگی کار با نمادها کدام است؟الف -کاهش حجم فایل
ب -خاصیت تکرار پذیری
ج -قابلیت اعمال ویژگی ها به نمادها
د -کیفیت چاپ
469فایل هایی که با فرمت  .............ایجاد می شوند حدود  10تا  30درصد نسبت به فایل هایی با پسوند  gifحجم کمتری اشغالمی کند.
الف- Html
ب- Png
ج- Jpg
د- Swf
470پسوند مناسب برای ایجاد فایل پویانمایی کدام است؟الف- Jpg
ب- Swf
ج- Png
د- Gif
471با استفاده از دستور  object/slice/makeمی توان کلیه بخش های  ....................را برش زد.الف -انتخاب شده

ب -گروه بندی شده

ج -مشخص شده با خطوط راهنما
د -مشخص شده با خطوط شبکه
472اگرمی خواهیددرخروجی  EPSفونت های استفاده شده درطرح قرارگیردوفونت هاهنگامی که فرددیگری آن رابازمی کنددردسترس باشد.…،را فعال کنید.
الف- option

ب- Format
ج- Embed Fonts
د- Transparency Preset
473کسب و کار ،یک  ..........................است که برای فراهم کردن کاال ،خدمات یا هر دو به  .............................ایجاد شدهاست.الف -سازمان -فروشنده

ب -شغل -مشتری
ج -شغل -فروشنده
د -سازمان -مشتری
474کدام گزینه در پنجره مرتب سازی تمام پنجره ها را به صورت شناور نمایش می دهد؟الف- Arrange windows
ب- Float In windows
ج- Float all windows
د- Tabbed
 475پنجره هایی هستند که در حقیقت برای مدیریت عملیات در حال اجرای برنامه به کمک کاربر می آید.الف -جعبه ابزار
ب -پنل ها
ج -منو ها
د -پنجره Help
476برای نمایش پنل ها از کدام منو استفاده می کنیم؟الف- Edit
ب- View

ج- Select
د- Window
477ویژگی ها و تنظیمات اختصاصی ابزارها در کدام نوار قابل تغییرو تنظیم است؟الف -نوار کنترل
ب -نوار دستورات
ج -نوار وظیفه
د -نوار ابزار
478پسوند برنامه  Illustratorچیست؟الف- FXG
ب- AI

ج- INDD

د- EPS

479کلید میانبر دستور  Openکدام است؟الف- Ctrl +O
ب- Alt +O

ج- Ctrl+ Alt +O
د- SHIFT +O
480ابزار  Measure Toolاطالعات اندازه گیری را در کدام پنل نمایش می دهد؟الف- Navigator
ب- Measure

ج- Info

د- Color
481اگر در هنگام استفاده از ابزار Direct Selectionکلید ..................را پایین نگه دارید این ابزارGroup Selectionتبدیل می شود .
الف- Alt
ب- Shift

ج- ESC
د- Tab

482کلید میانبر دستور  Show Bounding Boxکدام است و این دستور در کدام منو قرار دارد؟الف - Shift +Ctrl +Sمنوی Window

ب - Shift+ Ctrl +Bمنوی Window
ج - Shift +Ctrl +Sمنوی View
د - Shift +Ctrl +Bمنوی View
483کلید میانبر ابزار ذره بین کدام کلید می باشد؟الف- CTRL+Z
ب- SPACE
ج- Z
د- M
 484اگر بخواهیم از شکل کشیده شده کپی کنیم با انتخاب شکل همزمان کدام کلید را می گیریم و درگ می کنیم ؟الف- ALT
ب- CTRL
ج- SHIFT
د -ترکیب هر سه کلید
485با کدام ابزار میتوان در جای جای فضای صفحه حرکت کرد؟الف- Hand
ب- Zoom

ج- Pen tool

د- Eyedropper
 486با استفاده از کدام گزینه می توانید به سرعت به آخرین فایل های ذخیره شده تان دسترسی پیدا نمایید؟الفfile-- place
ب- file-open
ج- file-save as

د- file-open Resent
487کلید میانبر  CTRL + Qچه عملی را انجام می دهد؟الف -بستن سند پیش رو
ب -بستن خط کش نرم افزار
ج -بستن برنامه

د -بستن تمامی پانلهای کمکی
488برای تنظیم روشنایی محیط نرم افزار از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟الف- edite-Pereferences-User Interface
بSlice- edite-Pereferences-

جUnits- edite-Pereferences-
دAppearance Of Black- edite-Pereferences-
489توسط کدام ابزار می توان کمان ترسیم نمود ؟الف- LINE SEGMENT
ب- ARC TOOLS
ج- SPIRAL TOOLS
د- HAND TOOLS
490چنانچه در هنگام ترسیم توسط ابزار Pencilکلید ..........را پایین نگه دارید یک مسیر بسته ایجاد خواهد شد.الف- Alt
ب- Ctrl
ج- Tab
د- Shift
491از این ابزار برای ترسیم چهار ضلعی با گوشه های گرد استفاده می شود.الف- Ellipse

ب- Rectangle
ج- Rounded Rectangle
د- Star
492در هنگام استفاده از ابزار  Flareدکمه های جهتی چه عملی انجام می دهند؟الف -جابجایی هاله نورانی
ب -کم یا زیاد کردن اشعه ها و حلقه ها
ج -حذف اشعه ها
د -کوچک یا بزرگ کردن هاله نورانی
493-کلید میانبر برای نمایش یا پنهان کردن پالت  Brushکدام است؟

الف- Alt +B

ب- F7

ج- Ctrl +B
د- F5
494با کدامیک از دستورات زیرمی توان برای خط یک مسیر،یک رنگ دلخواه تعیین کرد؟الف- Fill Path

ب- Stroke Path
ج- Clipping Path
د- Save Path
 495استفاده از کدام یک از ابزار های زیر تعداد گره های موجود بر روی یک مسیر را افزایش می دهد؟الف- freeform pen

ب- delete anchor point
ج- direct selection
د- add anchor point
496نقاطی که سبب اتصال مسیرها به یکدیگر به صورت تند و زاویه دار می شوند،چه نام دارند؟الف- Corner Point
ب- Cusp
ج- Symmetrical
د- Smooth Point
497ابزار SPIRAL TOOLSبرای رسم کدام شکل می باشد؟الف -رسم خطوط مختلف
ب -رسم کمان
ج -رسم بیضی
د -رسم شکل حلزون
498در پالت STROKEکدام گزینه خطوط را تکه تکه می کند؟الف- CORNER
ب- DASHED LINE

ج- SCALE

د- ALING STROKE
499برای رسم خطوط کامال افقی یا عمودی ویا خطوط با زاویه 45درجه باید کدام کلید صفحه کلید را همزمان پایین نگه داشت؟الف- shift
ب- Alt
ج- ctrl
د- Ctrl+shift
500دستور  offset pathچه عملی انجام می دهد ؟الف -هم خط سازی اشیا
ب -کپی گرفتن از اشیا

ج -توزیع اشیا

د -تغییر شکل اشیا
501کدام پالت تمام ویژگی های اعمال شده به یک OBJECTیا مسیر را نمایش می دهد ؟الف- SWATCH
ب- GRADIENT

ج- IMAGE

د- APPEARANCE
502کدام بک از فرمان های زیر شکل هارا با هم ادغام می کند؟الف -فرمان JOIN
ب -فرمانUNIT

ج -فرمان GROUP
د -فرمانEXCLUDE
503در  Illustratorبرای این که بتوان نقاط موجود در مسیرها را مشاهده یا ویرایش کرد ازچه از ابزاری استفاده می کنیم ؟الف- Convert Anchor Point

ب- Direct Selection
ج- Stroke
د- Selection

504در پنجره  Moveاین گزینه زاویه جابه جایی شی ء مورد نظر را تعیین می کند.الف- Distance
ب- Preview
ج- Horizontal
د- Angle
505کدام دستور برای معکوس کردن یک ناحیه انتخابی استفاده می شود؟الف- Reselect
ب- Deselect
ج- Inverse
د- Move
506با کمک این گزینه می توان به شکل مورد نظر عمق داد .الف- Free Transform
ب- Perspective
ج- Free Distort
د- Constrain
507کدام دستور برای قرینه سازی شیءبکار می رود؟الف- Rotate
ب- Scale
ج- Reflect
د- Inverse

508توسط کدام گزینه می توان اشیاء را گروه کرد؟الف- Object -Group

ب- Edit -Group
ج- Nested Group
د- select -Group

509فرمان  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 می دهد
د -شکل ها را در یک گروه قرار می دهد
510برای تغییر ویژگی های خط دوره از کدام پانل استفاده می کنیم؟الف- color
ب- swatch
ج- stroke

د- Notes

511اگر بخواهیم  strokeانتخابی ما در خارج از  frameپیش فرض نرم افزار قرار گیرد کدام گزینه را بر می گزینیم؟الف- Align stroke to Inside
ب- Align stroke to center
ج- Align stroke to into
د- Align stroke to outside
512هم خط سازی و توزیع اشیا در صفحه سند توسط کدام پانل انجام می شود؟الف- pathfinder
ب- Align
ج- Text warp
د- Transform
513از ابزار  Widthبرای چه منظوری استفاده می شود؟الف -ایجاد خط دوره با پهنای متفاوت

ب -انتقال رنگ به اشیا
ج -ترسیم کمان
د -بزرگ نمایی صفحه

514توسط دسنور  Makeچه عملی انجام می شود؟الف -تنظیم شفافیت اشیا
ب -تنظیم مود ترکیب اشیا
ج -میان یابی اشکال
د -ایجاد مش گرادیان
515برای تبدیل نقاط یک مسی ر از گوشه ای به هموار و بالعکس از کدام ابزار استفاده می شود ؟الف- Selection

ب- Convert Anchor Point

ج- Add Anchor Point
د- Pen tool

516توسط کدام ابزار میتوان شکل ترسیمی را برید؟الف- Knife

ب- Eyedropper
ج- Warp
د- Bloat
517ابزار  Blob Brushچه عملی انجام می دهد؟الف -شکافتن مسیر

ب -بیرون کشیدن یک ترسیمه
ج -جوش دادن دو شی با خصوصیات یکسان
د -ساده سازی یک مسیر برداری
518در ساخت یک قلم موی  Scatterگزینه  Spacingچه چیزی را تنظیم می کند؟الف -اندازه اشیا پخش شونده

ب -فضای بین اشیا پخش شونده
ج -فاصله بین مسیر و اشیا پخش شونده
د -میزان چرخش اشیا نسبت به مسیر
519پهنای قلم مو را در ساخت قلم موهای  Art Brushesتوسط کدام گزینه تعیین می کنیم ؟الف- Direction
ب- Overlap
ج- Stretch
د- Width
520برای ایجاد یک نقش و اعمال آن به زمینه یا خط دوره یک شی باید آن را به کدام پانل انتقال داد؟الف- Color
ب- Gradient
ج- Swatches

د- Kuler

521با استفاده از این دستور می توانیم یک تصویر BIT MAPرا به یک تصویر برداری تبدیل کنیم؟الف- TRACE
ب- GROUP
ج- JOIN
د- TRIM
522دستیابی به اطالعات فایل های لینک شده از مهم ترین ویژگی های کدام پالت می باشد؟الف- BRUSH
ب- LINKS
ج- GRADIENT

د- COLOR
523کدام ابزار بر اساس تشابه رنگی اشیاء را انتخاب می کند؟الف- Selection
ب- Group Selection
ج- Lasso

د- Magic wand
524با استفاده از دستور …………در منوی  Objectمی توان تعداد سطوح رنگی را در گرادیان تعیین کرد.الف- Extract
ب- Expand
ج- Radial

د- Liner

525در پنجره  Create Object Meshو در بخش  Appearanceگزینه  flatچه عملی انجام می دهد؟الف -رنگ شی ء را به صورت یکدست و یکنواخت نمایش می دهد
ب -رنگ اصلی شیء را بتدریج در مرکز به رنگ سفید تبدیل می کند

ج -رنگ اصلی شیء را بتدریج در لبه ها به رنگ سفید تبدیل می کند
د -شی را بی رنگ می کند
526در پنل  Transparencyگزینه  Blending Modeبرای چه منظور استفاده می شود؟الف -میزان شفافیت رنگ شیء
ب -مد آمیختگی
ج -طیف رنگی
د -شبکه بندی شیء
527تبدیلی که در آن تغییر رنگ به صورت خطی و با زاویه داده شده است چه نوع GRADINTمی باشد؟الف- LINER
ب- CORNER
ج- RADIAL
د- ANGLE
528لغزنده های مدل RGBدر چه بازه ای مقدار می پذیرد؟الف -صفر تا 100

ب -صفر تا 255
ج  -128-تا 128
د -صفر تا 256
529برای ایجاد یک گرادیانت شعاعی کدام گزینه از قسمت  Typeرا انتخاب می کنیم؟الف- Radial
ب- Liner
ج- Angle
د- Feather
530-به کمک کدام ابزار میتوان رنگ موجود در هر شی را به  fillمنتقل کرد؟

الف- pen tools

ب- Hand

ج- Rectangle
د- Eyedropper
531برای انتخاب رنگ سیاه و سفید پیش فرض نرم افزار از کدام گزینه استفاده می کنیم؟الف- None Apply

ب- Apply color
ج- Default fill and stroke
د- New swatch
532برای تعویض رنگ زمینه و خط دوره ی یک شی از کدام گزینه استفاده می کنیم؟الف- None Apply

ب- Swap fill and stroke
ج- Default fill and stroke
د- New swatch
533کدام یک از مودهای رنگی زیر از رنگ سفید و سیاه خالص و طیف خاکستری ما بین این دو رنگ تشکیل شده است؟الف- RGB
ب- HSB
ج- CMYK
د- Grayscale
534کلید میانبر برای نمایش یا عدم نمایش پنل  Characterکدام است؟الف- F5
ب- F4
ج- Ctrl +T
د- Alt +T
535توسط کدام گزینه می توان متن را به صورت عمودی نوشت؟الف- TYPE ON A PATH
ب- VERTICAL TYPE

ج- AREA TYPE

د- PARAGRAPH
536کدام گزینه فاصله بین حروف را افزایش می دهد؟الف- LEADING
ب- KERNING
ج- TRACKING
د- AREA TYPE
537کدام گزینه پانل کاراکتر در نوشته های التین تمام کاراکترها را به حروف بزرگ تبدیل می کند؟الف- All caps
ب- subscript

ج- small caps

د- superscript
538با استفاده از کدام گزینه می توان خط دوره حروف را استخراج کرد؟الف- largest Area
ب- Bounding Box

ج- text warp

د- create out line
539عملیات تغییر فونت و سبک نوشته از کدام پانل انجام می شود؟الف- paragraph
ب- character

ج- stroke
د- links

540دستور  Find And Replaceچه عملی را انجام می دهد؟الف -یافتن و تعویض یک کلمه یا عبارت متنی

ب -جستجو و جایگزینی یک فونت به جای فونت دیگر
ج -تنظیم خصوصیات کادر متنی
د -درج فاصله مجازی
541توسط کدام جلوه می توان قطعه مسیر های تشکیل دهنده یک شیء را به صورت دندانه دار و ناهموار در آورد؟الف- Rasterize
ب- Roughen
ج- Pucker
د- Bloat
542کدام یک از جلوه های گروه  Stylizeبه معنی جلوه سایه خارجی است؟الف- Feather
ب- Inner Glow
ج- Outer Glow
د- Drop Shadow
543توسط کدام پالت می توان شفافیت را کم و زیاد کرد؟الف- ALIGN
ب- TRANCPARENCY
ج- APPEARANCE
د- GRADIENT
544پانل  Graphic Stylesبرای چه عملیاتی استفاده می شود؟الف -ایجاد  ،اعمال و تکثیر سبکهای کاراکتری
ب -ایجاد  ،اعمال و تکثیر سبکهای پاراگرافی
ج -ایجاد  ،اعمال و تکثیر سبکهای گرافیکی
د -ایجاد  ،اعمال و تکثیر سبکهای سمبل

545با کدام گروه افکت شما می توانید اشیا را به دلخواه محو کنید؟الف- Blur

ب- Stylize
ج D 3-
د- Roughen

546افکت  Convert To Shapeچه عملی را انجام می دهد؟الف -محو سازی شی
ب -تبدیل شکل هندسی
ج -سایه و نور دهی
د -سه بعدی سازی
 547جلوه 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 -مخرب و قابل ویرایش و حذف  -غیر مخرب و غیر قابل ویرایش و حذف
ج -غیر مخرب و قابل ویرایش و حذف مخرب و غیر قابل ویرایش و حذف

د -مخرب و غیر قابل ویرایش و حذف غیر مخرب و قابل ویرایش و حذف

 548در کدام روش ،عمل سه بعدی سازی در نتیجه دوران یا دور زدن شی ء حول یک محور صورت می گیرد؟الف- Extrude And Bevel
ب- Revolve
ج- Rotation
د- Round
549با استفاده از دکمه ………………امکان قرار دادن یک نماد گرافیکی بر روی شیء سه بعدی وجود دارد.الف- Surface
ب- Shading
ج- Blend
د- Map Art
550روش سه بعدی سازی توسط دستور  Extrude And Bevelبه کدام روش عمل سه بعدی سازی را انجام می دهد؟الف -برجسته سازی شی

ب -دور زدن شی حول یک محور
ج -چرخش شی تحت زاویه دلخواه
د -دور زدن و چرخش زاویه ای
 551برای گذاشتن شی دوبعدی بر روی شی سه بعدی توسط کدام گزینه سطح مورد نظر برای انداختن شی را انتخاب می کنیم؟الف- Surface
ب- Shading
ج- Blend
د- Map Art
552گزینه  Light Intensityدر جلوه  Extrude And Bevelبرای چه عملی استفاده می شود؟الف -اندازه نور منعکس شده

ب -تعیین میزان نرمی سایه ها

ج -شدت نور

د -رنگ سایه
 553اگر بخواهیم به یک ساختمان از نمای باالی آن نگاه کنید برای نمایش آن از کدام نمای پرسپکتیو استفاده می کنیم؟الفp - Normal- 1

بp - Normal- 2
جp - Normal- 3
دp - Normal- 4

 554اگر بخواهیم یک ریل راه آهن ترسیم کنیم برای نمایش آن از کدام نمای پرسپکتیو استفاده می کنیم؟الفp - Normal- 1

بp - Normal- 2
جp - Normal- 3
دp - Normal- 4

555برای ذخیره یک شبکه پرسپکتیو که خودتان تنظیم کرده اید از کدام منو اقدام می کنیم؟الف- File
ب- Edit

ج- View
د- Object
556گزینه  Snap to gridباعث چه عملی می شود؟الف -مختصات Xو Yشبکه پرسپکتیو را تعیین می کند
ب -شی به شبکه پرسپکتیو چفت می شود
ج -شبکه پرسپکتیو را قفل و یا از حات قفل خارج می کند
د -کل شبکه پرسپکتیو را جا به جا می کند
557در حالت عادی نمایش شبکه پرسپکتیو در کدام نما است؟الفp - Normal- 1
بp - Normal- 2
جp - Normal- 3

دp - Normal- 4

558دستور  Flatten Artworkدر منوی پنل Layerچه کاری انجام می دهد؟الف -الیه فعال را با 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 باهم ادغام می نماید
559وجود آیکن چشم در کنار الیه نشانه چیست؟الف -اتصال الیه
ب -گروه شدن الیه

ج -فعال بودن الیه

د -نمایش الیه
560با اجرای کدام یک از دستورات زیر الیه های انتخابی ادغام می شوند؟الف- Merge Layer
ب- Merge Selected
ج- Merge Linked

د- Flatten Image
561کدام یک از گزینه های زیر شیء انتخابی را یک سطح به جلو انتقال می دهد؟الف- Bring to front
ب- Bring forward
ج- Send backward

د- Send to back

562کلید میانبر برای پنل الیه ها چیست؟الف- F5
ب- F6

ج- F4
د- F7

563اگر الیه انتخابی را بر روی آیکن  Create New Layerدر پنل الیه ها درگ نماییم چه اتفاقی خواهد افتاد؟الف -یک الیه جدید ایجاد می شود
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
564ایجاد یک ماسک برشی توسط کدام دستور انجام می پذیرد ؟الف- Clipping Mask
ب- Compound Path
ج- Attributes
د- Divide Object Below
565برای فعال کردن پنل  Symbolاز ……………………استفاده می کنیم .الف- F11

ب- F8
ج- Shift +Ctrl + F11
د- Shift +Ctrl + F8
 566کدامیک از پنل های زیر برای اعمال و مدیریت جلوه های ظاهری مورد استفاده قرار می گیرد؟الف- Appearance
ب- Symbol
ج- Transparency
د- Effect
567-ابزار  SYMBOL SPRAYERچه عملی انجام می دهد؟

الف -جا به جا کن سمبل

ب -جمع کننده سمبل
ج -افشاننده سمبل

د -تغییر دهنده اندازه سمبل
568کدام ابزار رنگ سمبل را تغییر می دهد؟الف- SYMBOL SPINNER

ب- SYMBOL SPRAYER
ج- SYMBOL SIZER
د- SYMBOL STINER
569کدام گزینه از ابزار SYMBOLشکل ها را کم رنگ تر و شفافیت آن ها را کم می کند؟الف- SYMBOL SPINNER

ب- SYMBOL SCREENER
ج- SYMBOL SIZER
د- SYMBOL STINER
570سمبل های ذخیره شده توسط کاربر در کدام قسمت قرار می گیرد؟الف- User Defined
ب- Other Library
ج- Library
د- Thumbnail
571در پنجره  Symbolism Tools Optionگزینه  Diameterچه چیزی را تنظیم می کند؟الف -تنظیم شدت عملکرد سمبل
ب -تنظیم روش عملکرد سمبل
ج -تنظیم محدوده تاثیر گذاری سمبل
د -تنظیم چگالش سمبل ها
572دستور ……یک روش اصلی وارد کردن فرمت های مختف فایل ها شامل گرافیکی ،تصویری ،متنی ،ترسیمی و .....به داخلاسناد نرم افزار  Illustratorاست.
الف- Link

ب- Embed
ج- Place
د- Insert
573فرمت  PNGمناسب برای چه نوع خروجی می باشد؟الف -مناسب برای ذخیره تصاویر در محیط وب
ب -فرمت مختص ترسیمات دو بعدی و سه بعدی در نرم افزار اتوکد
ج -فرمت مخصوص سیستم عامل مکینتاش
د -فرمت الیه باز برای فتوشاپ
574کدام فرمت هم اطالعات فایلهای برداری و هم اطالعات فایلهای رستر ( )Bitmapرا در خود نگهداری می کند؟الف- PSD

ب- PNG

ج- EPS

د- BMP
575گزینه  Resolutionدرخروجی ها به چه معنی می باشد؟الف -صاف کردن لبه های دندانه دار

ب -مود رنگ

ج -حفظ شفافیت پس زمینه
د -کیفیت تصویر (تفکیک پذیری)
 576ناحیه ای نشتی که حاشیه اطمینان برای برش خروجی نهایی در هنگام چاپ تنظیم می شود چه نام دارد؟الف- Bleed

ب- Art board
ج- Spacing
د- Tabbed
577سایز استاندارد برای کارت ویزیت کدام است؟الف  8*4-س

ب  9*5-س
ج  10*5-س
د  12*6-س
578سایز استاندارد برگه  A4کدام است؟الف MM 297*210-
ب MM 297*420-
ج MM 257*182-
د MM 148*210-
579توسط کدام ابزار می توان تصویر را برای صفحات وب چند تکه کرد؟الف- Blend
ب- Width
ج- Slice

د- Reflect
580ازکدام منو میتوان کلید میانبر تعریف کرد؟الف- File
ب- Edit
ج- View
د- Object
581دستور  Clean Upزیر منوی  Pathاز منوی  Objectچع عملی انجام می دهد؟الف -اشیا خارج صفحه بوم را پاک می کند
ب  -المانهای اضافی سند مانند مسیر ها و باکسهای متنی خالی و اشیا بدون رنگ را پاک می کند
ج -رنگهای بال استفاده در پانل  Swatchesرا حذف می کند

د -ترسیمه های موجود در الیه های زیرین که دیده نمی شوند را پاک می کند
582کسب و کار به معنای چیست؟الف -مبادله کاال با کاال
ب -خرید و فروش
ج -خرید و فروش و تجارت

د -معامله با اشخاص حقوقی
583کلید واقعی موفقیت کسب و کار چیست؟الف -کسب تعهداتی از مشتریان کلیدی
ب -تامین منابع مالی
ج -برخورداری از شبکه ارتباطی قوی

د -منابع انسانی کارآمد

 584به توافقنامه ای که برای انجام دادن یک سری فعالیتهای خاص و قابل مالحظه بین دو طرف منعقد می گردد چه می گویند؟الف -فرانشیز
ب -اجاره نامه

ج -قرارداد
د -مجوز

 585بیان مهارتها ،پیش زمینه و توانایی بالقوه کارکنان و همچنین بیان چیزی که انجام می گردد اشاره به کدام مفهوم دارد؟الف -طراحی شغل
ب -تجزیه و تحلیل شغل
ج -مدل کسب و کار
د -شرح شغل
586کدام یک جزء بخش های اصلی تنظیم یک قرارداد حقوقی نمی باشد؟الف -طرفین قرارداد
ب -موضوع قرارداد
ج -پیوست های قرارداد
د -مدت قرارداد
587در انجام یک پروژه  Illustratorکدام گزینه جزء موارد الزامی نمی باشد؟الف -طراحی

ب -مشورت
ج -اجرا
د -خالقیت

