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 3d Max 8 : رشته 
:مدت       مهارتآزمون کتبی  

 67: تعداد سوال             

» می باشد پاسخ تمام سواالت الف « 
 آسان 1:        تی به اوج خود رسید ؟یساخت انیمیشن با چه فیلم ها ) 1

شرك و کارخانه هیوالها -الف
فصل شکار  -ب 
عصر یخبندان   -ج 
جک و لوبیاي سحرآمیز  -د 

  آسان10:     تجهت مشاهده ي موضوع در حال فیلم برداري در تمام نما ها بر روي چه کلیدي کلیک می کنیم ؟ ) 2
  Zoom Extents  All -الف
Viewport Toggle  -ب 

Roll Camera  -ج 

Perspective  -د 

 متوسط به باال 3:                            تبوسیله کدام انتخابات می توان مخروط، لوله ، تیوپ رسم کرد ؟ ) 3
Cone Tube  Trous -الف

 Cone Trous  Tubs  -ب 
Pyramid  Cone Trous  -ج 

Trous  Cone   Tube  -د 

  متوسط به پایین3: ت                                       براي ایجاد نیم کره از کدام گزینه می توان استفاده کرد ؟ ) 4
 Hemisphere -الف
  Height  -ب 
Smooth  -ج 

Segments  -د 

 متوسط به باال 3:                            تکنیم ؟چگونه می توان یک کرة بیست وجهی ترسیم  ) 5
 Geosphere / Icosa -الف
Sphere / Tetra  -ب 

Sphere / Icose  -ج 

Geosphere / Octaww  -د 
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 متوسط به باال 5:       تبوسیله کدام گزینه می توان مقیاس نهایی پالن در هنگام رندر سازي را کنترل کرد ؟ ) 6
Scale -الف

Density  -ب 

Width Segs  -ج 

Length / Width  -د 

 متوسط به باال 3:                   ت از کدام گزینه استفاده می شود ؟oil Tankبراي تنظیم میزان نرمی لبه هاي  ) 7
  Blend -الف
density  -ب 

Sides  -ج 

Height  -د 

 دشوار 3:                      ت   ) L- Ext( ظیم است ؟ پهناي کناري  اِل  بوسیله کدام گزینه قابل تن ) 8
Side Width -الف

Front Length  -ب 

Side Length  -ج 

Front Width  -د 

 متوسط به باال 3:                  ت ( Hose ) تعداد برجستگی هاي آکاردئونی بوسیله کدام گزینه تنظیم می شود ؟ ) 9
  Cycles -الف
 Diameter  -ب 
Height  -ج 

Trounds  -د 

 متوسط 3:      ت بوسیله کدام گزینه قابل تنظیم می باشد ؟ Ring Waveتعداد  وجه هاي ارتفاعی  ) 10
 Height Segs -الف
Ring Width  -ب 

Side  -ج 

Radius  -د 

آسان 3:                   ت                 بوسیله کدام گزینه می توان موضوعات پیشرفته ترسیم کرد ؟ ) 11
Extended Primitives -الف

Standard Primitives  -ب 

Compound Objects  -ج 

Aec  Extendedww  -د 
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