
                    
    

                                                          

                                                                                                                                 

                                                                                                 

 

 

 ًوشُ 5/0ّش سَال 

کذام یک اص هَاسد صیش خطَط ضثکِ هی تاضذ؟  -1

 line  -د                                    guide -ج                               grid -ب                           ruler -الف    

. استفادُ هی ضَدتشای تغییش سًگ ٍ ضخاهت خطَط تشسین ضذُ اص ایي اتضاس  -2

   Fill Transform ( د                          Stroke( ج                        Ink bottle( ب                         Brush( الف

هحلی کِ اتضاس ّای تشسیوی دس آى قشاس داسد چِ ًاهیذُ هی ضَد؟   flashدس  -3

 panel(د                               library  (ج  stage                            (ب                             toolbox( الف 

 .گَیٌذ...... ًقطِ ای کِ دستگیشُ ای آى حالت االکلٌگی ًذاضتِ ٍ تا کطیذى یک دستگیشُ ، دستگیشُ هقاتل آى تغییشی ًکٌذ سا  --4

 corner -د                    symmetrical -ج                             cusp -ب                           smooth -الف

تا کذاهیک اص کلیذّای صیش هی تَاى پاًل ّا سا هخفی کشدُ یا ًوایص داد؟  -5

 f2: د                                              f3:  ج                                       f5: ب                                      f4: الف

کذام گضیٌِ سٍضٌایی سًگ سا تعییي هیکٌذ؟  HSBدس هذل سًگی  -6

 B: د                                         S:  ج                                      alpha: ب                                       H: الف

هی تَاى سًگ سا صیش ضکل هَجَد دس صفحِ کطیذ ؟    Brush تَسط کذام گضیٌِ اص تٌظیوات اتضاس  -7

   paint selection  -د                      paint normal -ج          paint behind -ب     paint fills  -الف   

چیست ؟  movie Explorerّذف پٌجشُ  -8

               سدیاتی ٍ یافتي ٍ ٍیشایص ّش عٌصش: ب              کلی اص فیلن اسائِ یک ًوای: الف

پخص فیلن : پیص ًوایص فیلن                                 د:  ج 

سوثل ّایی کِ تشای تصاٍیش هَسد استفادُ قشاس هی گیشًذ اص کذام ًَع سوثل هی تاضذ ؟  -9

ّش سِ هَسد : د                                 movie clip:  ج          button: ب              graphic: الف

اص کذام ًَع هتي تشای تشًاهِ ًَیسی استفادُ هی ضَد؟  -10

 text: د                                  input: ج        dynamic: ب            static:الف

گضیٌِ ای استفادُ هی ضَد ؟ هتي  اص چِ  تشای تٌظین هقذاس تَسفتگی -11 

 align: د                                  line spacing: ج        indentation: ب            margin:الف

حذاکثش تعذاد الیِ ای کِ هی تَاى اضافِ کشد چِ  هیضاى است ؟  -12

 هحذٍدیت ًذاسد: د                                500:  ج                         100: ب                        50: الف

............... الیِ جذیذ اضافِ ضذُ ّوَاسُ  -13

           دس پاییي الیِ فعال          : د                    دس تاالی الیِ فعال:  جدساٍلیي الیِ قشاس هی گیشد        : دس آخشیي الیِ قشاس هی گیشد         ب: الف

کذام است ؟  Free Transformّذف اتضاس  -14

پاک کشدى   : گشٍّثٌذی ضکل ّا               د: جاتجایی ضکل           ج: ب        تغییش ضکل: الف

دٍ ضی کِ تا یکذیگش تذاخل داسًذ ٍجِ هطتشک دٍ ضی سا ایجاد کشد ؟  تا کذام یک اص دستَسات صیش هی تَاى دس هیاى -15

 crop:  د                              group:   ج                           punch:  ب                     intersect: الف
 

ًوشُ  5/0ّش سَال 

کلیک ًواییذ ........... swap ..........سٍی دکوِ  properties تشای جایگضیٌی یک ًوًَِ تا ًوًَِ دیگش اص پاًل  -16

تِ کاس هی سٍد ................ oriantation ............تغییش جْت هتي اص اتضاس تشای  -17

استفادُ هی ضَد .... envelope .....تشای تغییش ضکل حشٍف ٍ ایجاد حالتْای هتٌَع دس هتي اص قاتلیت  -18

 هی تاضذ............. swf .......ٌّگاهیکِ سٍی سٌذ فلص کاسهی کٌیذ فشهت پیص فشض جْت رخیشُ فایل پسًَذ  -19

 :خانوادگي  نام و نام

     هالتي هدیا و وب: رشته   فلش: درس 

 16/10/1397 : اهتحان تاریخ

 دهندواز: پایه 

 دقیقه 60 :وقت اهتحان

شماره 

 صندلی
 ماه نوبت اول امتحانات دی
 حدادی آقای: دبير مربوطه 

 1: صفحه
 



 .کلیک کٌیذ ..........    داتل کلیک ........سٍی آى  fillٍ یا   strockeتشای اًتخاب کل ضکل اعن اص  -20

قشاس داسد  ......... window .......دس هٌَی  movie Explorerپٌجشُ  -21

د  استفادُ هی ضَ..........   insert .....تشای ایجاد الیِ اص هٌَی  -22

هی تاضذ کِ هْوتشیي کاستشد ایي اتضاس تشسین اضکال تا هسیشّاست  flashیکی اص اتضاسّای تشداسی ...........   pen ...........اتضاس -23

سا پاک کشد  ............ فًَت ..............یا .......... سوثل .............ًوی تَاى تا استفادُ اص اتضاس پاک کي    -24

 

ًوشُ  1 ّش سَال

 سا تا ّن هقایسِ کٌیذ ؟  flash Editor  ٍflash Playerسٍش ًوایص فیلن دس هحیط  -25

 چیست ؟ Ink Bottleّذف اتضاس  -26

 دٍ سٍش ٍیشایص هتي سا تٌَیسیذ؟  -27

 فقط یک الیِ داضتِ تاضیذ اجشای کذام عولیلت غیش هوکي است ؟  timelineاگش دس  -28

 (هَسد  4)سا تٌَیسیذ ؟  Free Transformتضاس گضیٌِ ّای هشتَط تِ ا -29

 سا تٌَیسیذ ؟ merge drawing   ٍobject drawingتفاٍت  -30

 دٍ دلیل استفادُ اص سوثل سا تٌَیسیذ؟ -31

( ًوشُ  5/0ّش سَال ) کلیذ تشکیثی گضیٌِ ّای صیش سا تٌَیسیذ ؟  -32

ایجاد یک سوثل جذیذ 

تاص کشدى پٌجشُ کتاتخاًِ  

 Break Apartدستَس 

 documentتٌظیوات هشتَط تِ 

 تشاص تٌذی اضیاء

 import to stageکلیذ تشکیثی 
 

 پاسخنامه
25- flash editor:     : ِتاصدى دکوenter  

flash Player:    : ِتاصدى دکوctrl+enter   دس یک صفحِ جذا تا پسًَذswf 

 ضکل  strockeتغییش سًگ  -26

 textداتل کلیک تا اتضاس اًتخاب        یک تاس کلیک تا اتضاس  -27

 حزف -28

29- distort , skew, scale, rotate 

 اضکالی کِ سٍی ّن قشاس قشاس گشفتِ اًذ تا یکذیگش تشکیة هی ضًَذ:  mergeدس  -30

 هاّیت هستقل خَاٌّذ داضتاضکالی کِ سٍی ّن قشاس قشاس گشفتِ اًذ تا یکذیگش تشکیة ًوی ضًَذ ٍ : objectدس 

 تشای جلَگیشی اص کاسّای تکشاسی –حجن فایل کاّص پیذا هیکٌذ  -31

32 

      ctrl+f8ایجاد یک سوثل جذیذ    

      ctrl+ L     تاص کشدى پٌجشُ کتاتخاًِ 

      Break Apart      ctrl+Bدستَس 

      document      ctrl+Jتٌظیوات هشتَط تِ 

      ctrl+K       اضیاءتشاص تٌذی 

      import to stage        ctrl+Rکلیذ تشکیثی 

 

 

 

 


