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آزمون پایانی )تئوری(

مبانی هنرهای تجسمی
1- با افزایش فاصله ها و موقعیت نقاط به هم دیگر نیروی کششی نقاط نسبت به هم.....

ب( افزایش می یابد  الف( کاهش می یابد   
د( کم تر می شود  ج( بیش تر می شود   

2- خط مورب دارای چه ویژگی هایی می باشند؟
ب( ایستادگی، نیرومندی  الف( ناپایدار، حرکت، هیجان   

د( صالبت و استحکام ج( غیرفعال و فاقد حرکت   

3- کادر یك پوستر جهت نصب در ایستگاه مترو بهتر است کدام یك از کادرهاي زیر باشد؟
ب( کادر عمودي  الف( کادر افقي   

د( کادر مثلثي  ج( کادر دایره اي   
4- چسباندن مستقیم تصاویر و اشیاء بر سطح کار هنری را چه می گویند؟

ب( کالژ  الف( کنتراست   
د( بافت ترسیمی  ج( بافت تصویری   

5- رنگ هایی را که از ترکیب رنگ های اصلی و رنگ های درجه دو حاصل می شوند چه می گویند ؟
ب( درجه ی دو  الف( رنگ های فرعی   
د( درجه ی یك ج( درجه ی سه   

6- مکمل رنگ زرد کدام رنگ می باشند؟
ب( قرمز  الف( نارنجی   
د( بنفش ج( آبی   
7- مهم ترین عامل در شکل گیری ریتم... می باشند. 

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

8- نقطه در پایین صفحه چه احساسی را به بیننده القاء می کند ؟
ب( پرواز  الف( سکون   

د( سنگینی  ج( سبکی    

9- تعریف کدام عنصر بصری اســت : »تکرار، هرگونه شکل، رنگ، موقعیت و حرکت شبیه به هم طبق نظمی 
معین«

ب( ریتم  الف( خط   
د( حجم ج( سطح   

10- در آثارکدام نقاشان خط با اغراق و صراحت بیش تری دیده می شود؟
ب( نقاشان امپرسیونیست الف( نقاشان اکسپرسیونیست   

د( نقاشان رئالیستژ ج( نقاشان فوویست   
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11- کدام نوع ریتم عمدتا با استفاده ازحرکت منحنی سطوح وخطوط به وجود آمده و در فضای معماری نیز وجود 
دارد؟

ب( تکرار متناوب  الف( تکرار تکاملی   
د( تکرار یکنواخت ج( تکرار موجی   

12- دایره یین یانگ که نماد مردم کره می باشد مبین کدام یك از موارد زیر است
ب( حرکت مداوم و تضاد الف( یکنواختی و سکون   

د( استوار بودن ج( ایستایی   

13- شدیدترین کنتراست ته رنگ میان چه رنگ هایی به وجود می آید؟
ب( قرمز، زرد، نارنجی الف( زرد، قرمز، آبی   

د( قرمز، زرد، سبز ج( سبز، نارنجی، بنفش   

14- عدد نسبت وسعت رنگی نارنجی به آبی کدام یك ازگزینه های زیراست؟
ب( 3:9  الف( 6:6   
د( 4:8 ج( 3:6   

15- نقشه یك فرش کدام نوع ترکیب بندي زیر را داراست؟
ب( ترکیب بندي متقارن  الف( ترکیب بندي متوازي   

د( ترکیب بندي متوازن ج( ترکیب بندي دایره اي   

 Photoshop  فتوشاپ
16- کدامیك از مجموعه فرمت هاي فایلي زیر برای چاپ با کیفیت مناسب تر می باشد؟

 TIF - BMP - PSD )ب  PNG - JPG - GIF )الف  
PNG - RAW - PCI )د  PNG - EPS - GIF )ج  

17- براي حذف رنگ سبز در کادر  Variationsباید……… 
الف( More Green را انتخاب کنیم.   
ب( More Yellow را انتخاب کنیم.  

ج( More Blue را انتخاب  کنیم  
د( More Mageata را انتخاب کنیم.  

18- کدامیك از جمالت زیر صحیح است؟
الف( مد روش تعریف رنگ است.  
ب( مدل روش تعریف رنگ است.  

ج( مدل روش کار با رنگ در یك مد خاص است.  
د( مدل همان مد رنگي است.  

19- باکدامیك از ابزار هاي زیر می توان باعث روشن شدن بخشي از تصویر مي شود؟
 BURN )ب  SMUDGE )الف  
 BLUR )د  DODGE )ج  
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20- در یك عکس کهنه که رنگ آن به قرمز متمایل شده با کدام یك از دستورهای و با افزایش چه رنگي مي توان 
رنگ قرمز تصویر را کاهش داد؟

الف( COLOR BALANCE و افزایش رنگ فیروزه ای  
ب( COLOR BALANCE و افزایش رنگ آبي   
ج( REPLACE COLOR و افزایش رنگ قرمز  

د( REPLACE COLOR و افزایش رنگ سرخابي  

21- هنگام گرفتن یك عکس هوا مه آلود بوده و این طور به نظر مي رســد که رنگ هاي آن شســته شده و وضوح 
تصویر آن کم مي باشد انتخاب کدام گزینه باعث افزایش و بهتر کردن کیفیت عکس مي شود؟

الف( مقدار SATURATION را افزایش دهید.  
ب( مقدار  LIGHTNESS را افزایش دهید.  

ج( مقدار  SATURATION را کاهش دهید.  
د( مقدار  LIGHTNESS را کاهش دهید.  

22- کدام یك از مدهاي رنگي زیر در صورت اعمال بر روي یك تصویر حجم فایلي کمتري ایجاد مي کند؟
 RGB )ب  GRAYSCALE )الف  

CMYK )د   BITMAP )ج  

23- با کدام یك از دستورهای زیر می توان یك الیه را در قالب یك فایل ذخیره کرد؟
 Duplicate Layer )ب  New Layer  )الف  

Layer Via Cut )د  Layer Via Copy )ج  

24- براي این که بخواهیم در یك تصویر گل، گلبرگ های موجود در تصویر را انتخاب کنیم کدام یك از ابزارها ی 
انتخاب، سریع تر و راحت تر این کار را انجام می دهد؟

 Lasso )ب  Marquee )الف  
Magic Wand )د  Quick selection )ج  

25- با کدام یك از دستورهای زیر مي توان جسم یا تصویر مورد نظر را مایل کرد؟
 Prespective )ب  Skew )الف  

Flip )د  Distort )ج  

26- با استفاده ازکدام دستور در فتوشاپ مي توان یك تصویر تاریك را روشن تر و یك تصویر روشن را تیره تر کرد؟ 
Channal Mixer )ب  Replace Color )الف  

  Threshold )د  Equalize )ج  

27-کدام دستور برای ایجاد یك کپی تکراری از یك Action مناسب است؟
 Duplicate )ب  Load Action )الف  

د( هیچکدام  Save Action )ج  

28- در صورتي که بخواهیم میزان تیرگي » شــفافیت « الیه را تغییر دهیم بدون این که این تغییر بر روی افکت 
آن اعمال شود از کدام گزینه در پالت Layer استفاده مي کنیم؟

 Opacity )ب  Fill )الف  
Mask )د   Style )ج  
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29- براي این که محدوده انتخاب قبلی را بازیابی کنیم از کدام کلید ترکیبی استفاده مي کنیم؟
 Shift+Ctrl+D )ب  Ctrl+I )الف  

Ctrl+S )د  Ctrl+D )ج  

30- چگونه می توان فضای کاري اطراف تصویر را افزایش یا کاهش داد؟
  Canvasالف( استفاده از کادر مکالمه  

 Image sizeب( استفاده از کادر مکالمه  
 Edit / Transform/Scale ج( استفاده از گزینه  

  Edit / Transform/Skewد( انتخاب  

آزمون پایانی )عملی(
صفحه آغازین یك وب سایت را طراحی کنید که عنوان آن “آموزش نرم افزار های گرافیکی “ باشد. در منوی - 1

این صفحه گزینه های : دروس-نمونه ها-تکنیك ها-آزمون-درباره ما  وجود داشته باشد. ضمن این که برای 
هر یك از این عناوین یك قاب در صفحه Home page وجود داشته باشد. صفحه طراحی شده را برای قرار 

گرفتن  در یك صفحه وب آماده کرده و برش های مورد نیاز صفحه وب  خود را تهیه کنید.
پوستری در زمینه صنعت گردشگری  با عنوان “ایران مرز پر گهر” در ابعاد 50 در 70 طراحی کرده سپس آن - 2

را در فتوشاپ اجرا کنید و با فرمت Psd ذخیره کنید.
اوراق اداری شــامل : کارت ویزیت، پاکت نامه، ســربرگ )A4وA5( برای یك شــرکت کامپیوتری در زمینه - 3

نرم افزار و سخت افزار طراحی کنید  انتخاب آدرس، شماره تلفن، نام و طراحی آرم شرکت آزاد است.
طرح جلد کتاب درسی “طراحی امور گرافیکی با رایانه “ که هم اکنون در اختیار شماست به همراه سرصفحه ها - 4

و پاصفحه هــا و صفحات ورودی فصل ها را مجددا طراحی کرده و با فرمــت Psd ذخیره نمایید. بار دیگر به 
صورت آزاد یك طرح جلد جدید برای این کتاب طراحی و در فتوشاپ اجرا کنید.

صفحات یك چند رســانه ای آموزشی با موضوع “کوثر"را طراحی کنید که در صفحه اصلی شامل گزینه های - 5
زیر باشد:

تالوت	
تفسیر	
زندگینامه	
نگارخانه	
مولودی	
بیش تر بدانید	
ادعیه و زیارت	
درباره ی ما	
خروج	

ضمنا عالوه بر صفحه اصلی برای هریك از عناوین فوق یك صفحه اختصاصی و دکمه های مورد نیاز صفحات 
شامل: دکمه قبلی، دکمه بعدی، دکمه برگشت به صفحه اصلی، دکمه های کنترل فیلم و صدا نیز طراحی گردد.

6- برچســب یك لوح فشــرده با عنوان »درس ابزار آموزشــی طراح امور گرافیکی با رایانه« طراحی و در محیط 
فتوشاپ اجرا کنید.
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