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 باشد ؟ یجزء کدام دسته از نرم افزارها م  CorelDrawنرم افزار -1

 یبردار -الف

 یکسلیپ -ب

 یسه بعد -ج

 یت مپیب -د

 براي ايجاد تغييرات در تنظيمات نرم افزار کدام گزينه مناسب است ؟-2

 Window/Dockers -الف

 Tools/option -ب

 View/Rulers -ج

 Option/Document -د

 چه عملی انجام می شود ؟ Layoutاز منوي  Switch page orientationبا انتخاب گزينه -3

 بین صفحات طراحی حركت می كنیم -الف

 صفحه طراحی قبل از صفحه بیان شده ، ايجاد می شود -ب

 به صفحه طراحی بعد از صفحه بیان شده می رويم -ج

 دی به افقی و برعکس تبديل می شودصفحه طراحی از حالت عمو -د

ل ها درآن بصورت ........است.يفا يره سازيذخ یک نرم افزار ........ است و فرمت اصلينرم افزار کورل دراو -4

 CDR -یبردار -الف

 CDR- یتینقشه ب -ب

 CPT- یبردار -ج

 CPT- یتینقشه ب -د

 چيست ؟ CorelDrawمد رنگی پيش فرض نرم افزار -5

 LAB -الف

 RGB -ب

 CMYK -ج

 HSB -د

 شود؟ ید .... استفاده مير مجاور از کليغ يايانتخاب اش يبرا-6

 shift -الف

 Ctrl -ب

 tab -ج

 alt -د

مناسب است؟CorelDrawنرم افزار    يستم عامل برايکدام س-7

 نوكسیل -الف

 2012سرور -ب

 نتاشیمک -ج

 ندوزيو -د

 از دارد؟ين RAMچه مقدار حافظه  CorelDrawنرم افزار-8

 256MB -الف

 1GB -ب

 512MB -ج

 128MB -د
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 شود؟ یاز کدام نوار استفاده م یرات در صفحه طراحييجاد تغيا يبرا-9

 Property bar -الف

 Menu bar -ب

 Standard bar -ج

 Status bar -د

 شود؟ یمشاهده سندها از کدام منو استفاده م يبرا CorelDRAWدر -10

 View -الف

 Window -ب

 File -ج

 Layout -د

 شود؟ یها استفاده م یژگينه در نوار وياز کدام گز یبه شکل افق یش صفحه طراحينما يبرا-11

 Units -الف

 Landscape -ب

 Portrait -ج

 Paper Type -د

 چاپ است؟ ير پسوند مناسب برايز ينه هايک از گزيکدام  -12

 cdx -الف

 jpg -ب

 tiff -ج

 gif -د

 رود؟ یا به کار مير مکان اشييتغ ينه برايکدام گز Transformations در پالت-13

 Rotate -الف

 Size -ب

 Scale -ج

 Position -د

از حالت   Non-Proportionalنه ياس، اگر گزير مقييدر زمان تغ  Transformationsدر پالت-14

 اس چگونه خواهد بود؟ير مقييانتخاب خارج باشد، تغ

 امتناسبن -الف

 اسبمتن -ب

 شود یشئ بزرگتر م -ج

 شود یشئ كوچکتر م -د

 باشد ؟ یم خطوط مين ابزار رسم خط در مجموعه ابزار ترسيتر ين و کاربردين ابزار مهم تريا-15

 Bezier -الف

 Pen -ب

 Spline -ج

 Shape -د

 م خط شکسته با کدام ابزار راحت تر است ؟يترس-16

 Freehand -الف

 Dimension -ب

 Bezier -ج
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براى خرید بسته کامل سواالت فنى و حرفه اى کاربر گرافیک رایانه اى با کرول دراو  اینجا کلیک کنید

https://iranarze.ir/fh41



