
                    
    

                                                          

                                                                                                                                 

                                                                                                 

 

 

 
 .اًَاع الیِ ّا را ًام تثریذ ٍ یکی را تِ دلخَاُ تَضیح دّیذ -1

 .الیٍ پًضطی َماوىذ یک ماسک عمل میکىذ ي باعث ومایص قسمتی اس الیٍ سیزیه می ضًد: الیٍ پًضطی

 .بٍ حزکت در طًل یک مسیز کمک میکىذ: الیٍ راَىما

 ی هٌاسة است ؟ کذام اتسار ترای چرخش جْت گرادیاى در رًگ ّای گرادیاى -2

                    FreeTransform( ب                                  Gradient Transform( الف            
 Rotate and skew(د                                                              Disort(ج              

 چیست ؟  Sّذف پاراهتر  HSBدر سیستن رًگ  -3

                 تعییي هیساى اشثاع رًگ(ب                          تعییي عذد رًگ هَرد ًظر  ( الف              
 تعییي هیساى شفافیت رًگ ( د                            تعییي هیساى رٍشٌی رًگ  ( ج                

 هشکل تسرگ گرادیاى ّا چیست ؟ -4

 .باعث افشایص اوذاسٌ فایل ضذٌ لذا بارگذاری فیلم را کىذ تز می ومایذ گزادیان َا چًن

 ترای ٍارد کردى تصَیر تِ هحیط فلش کذام گسیٌِ صحیح هی تاشذ ؟ -5

                 Import to stageاز طریق فرهاى (ب                                 openاز طریق فرهاى ( الف           
  ّر سِ هَرد(د                                       clip boardز طریق ا(ج            

 چیست ؟ lassoکارترد اتسار  -6

 .می تًاوذ با درگ کزدن در یک محذيدٌ مطخص اضیا یا بخطی اس ضی مًجًد در ایه محذيدٌ را بٍ حالت اوتخاب در آيرد lassoابشار 

 یذ هیاًثر آى چیست ؟چِ کاری اًجام هی دّذ ٍ کل Break Apartدستَر  -7

 .ویش باعث جذا کزدن تصًیز اس سمیىٍ می ضًد Bitmapدر مًرد اضکال  Break Apartدستًر 

 .کٌیذ، کلیِ هحتَیات صفحِ ًوایش اصلی پاک هی شَد......... دابل کلیک ......اگر رٍی اتسار پاک کي  -8

تَ پر تا گَشِ ....... چُارگًش ........ٍ یا یک  تَ خالی.... چُارگًش ......هی تَاًیذ یک  Rectangleتِ کوک اتسار  -9
 .ّای تیس ٍ گرد رسن کٌیذ

... 45..را فشار دّیذ، پارُ خط در ٍضعیت افقی، عوَدی ٍ یا زاٍیِ ...... shift .....کلیذ  Lineاگر ٌّگام رسن  -10
 .درجِ رسن هی شَد
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