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 فصل اول 
 ست؟ یچ  IOTو  IT ،ICTمفهوم  •
 ست؟ یچ  یکیو الکترومکان یکیالکترون زاتیتجه تفاوت •
 شوند؟  یم میتقس یبه چند دسته کل وتریکامپ یافزارها سخت •
 و ...( کروفونیم بورد،ی)مانند ماوس، ک انهیرا یورود یواحدها یمعرف •
 ست؟ یچ webcamو  نیدورب تفاوت •
 ست؟ ی رام ها چ ید یو س CDمنسوخ شدن  علت •
 انه یرا یخروج یواحدها یمعرف •
 ست؟یچ VGAنسبت به  HDMIکابل  تیمز  •
 ست؟ یچ سیک ینیو م سیک تفاوت •
 وتر ی ( کامپPower) هینمونه منبع تغذ کی یمعرف •
 وتری( کامپMotherboardنمونه مادربرد ) کی یمعرف •
 ست؟ یمادربرد چ یشده بر رو هیتعب یباتر  کاربرد •
 وتری( کامپCPUنمونه پردازنده ) کی یمعرف •
 نمود؟  تیرعا ستیبا یرا م یچه نکات CPUنصب  جهت •
 ست؟یچ  وتریو رم در کامپ کیکارت گراف کاربرد •
 وتر یچند نمونه هارد کامپ یمعرف •
 سکیآن نسبت به هارد د یایمزا حی و تشر  SSD ویدرا یمعرف •
 ست؟ یچ SSD وینسبت به درا M2 ویدرا  بیو ع تیمز  •
 و روند رشد آن USBاز درگاه  یا خچهیمختصر تار  یمعرف •
 ست؟یپورت اترنت )شبکه( چ کاربرد •
 وتر یروش نصب پاور کامپ حی تشر  •
 وتر یروش نصب مادر برد کامپ حی تشر  •
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 وتریمادر برد کامپ یبر رو CPUروش نصب  حی تشر  •
 روش استفاده از آن  حیو تشر  کونیلیس ری کاربرد خم یمعرف •
 مادر برد  یبر رو m2روش نصب  حی تشر  •
 آن  یبر رو CPUروش نصب فن  حی تشر  •
 مادر برد  یبر رو وتریو رم کامپ کیروش نصب کارت گراف حی تشر  •
 و اتصال آن به مادر برد سی ک یبر رو سکیروش نصب هارد د حی تشر  •
 وتر یمختلف کامپ یپاور به بخش ها یوش اتصال کابل هار حی تشر  •
 ست؟ یچ سیکوچک داخل ک یبلندگو کاربرد •
 و روند رشد آن انهیرا ندوزیو خچهی از تار  یارائه مختصر  •
 ست؟ یچ 10  ندوزی و تیمز  •
 م؟ یکن یاستفاده م 10 ندوزیو Business Editionsاز نسخه  چرا •
 10 ندوزینسخه و نی روش دانلود و نصب آخر  حی تشر  •
 م؟یشو وتریکامپ Boot طیوارد مح م یتوان یم چگونه •
 شود؟  ینم هیتوص ندوزی و خی تار  ماتی تنظ یساز  یفارس چرا •
 ست؟ یچ 10 ندوزیو  Homeو  Proنسخه  تفاوت •
 ندوز یمراحل نصب و ادامه •
 ؟ ستیچ WinRARکاربرد نرم افزار  •
 داد؟ صیرا تشخ وتریکامپ کی ندوزی بودن و تیب 64 ای تی ب 32توان  یم چگونه •
 WinRARمراحل نصب نرم افزار  حی تشر  •
را مشاهده  وتریکامپ ینرم افزار نصب شده بر رو کیتوان محل نصب  یم چگونه •

 نمود؟
 Internet Download Managerنرم افزار  یمراحل نصب و فعال ساز  حی تشر  •
  نترنتیاز ا  لیجهت دانلود فا Internet Download Managerنرم افزار  یایمزا •

 ست؟ یچ
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 کنند؟ یچگونه عمل م ندوزیو یسازها فعال •
 KMSAuto.Liteبا استفاده از  ندوزیو یروش فعال ساز  حی تشر  •
 داد؟  صیرا تشخ ندوزینبودن و ایبودن  Activeتوان  یم چگونه •
 را به وجود خواهد آورد؟  یچه مشکالت ندوزینبودن و فعال •
 از مرورگرها  یمختصر  خچهی تار  ارائه •
 Google Chromeروش نصب مرورگر  حی تشر  •
 مربوطه یمراحل نصب نرم افزارها  حیو توض Microsoft.Officeمفهوم  حی تشر  •
 سیآف ینرم افزار ها یروش فعال ساز  حی تشر  •
 ست؟ یچ pdf کاربرد •
 Foxit Readerمراحل نصب نرم افزار  حی تشر  •
 KMPlayerمراحل نصب نرم افزار  حی تشر  •
 ست؟ یمفهوم نرم افزار چ •
 ست؟ ی چ یو کاربرد یستمیس ینرم افزارها تفاوت •
 ست؟ یعامل چ ستمیس •
 ران یمتداول در ا یچند نمونه برنامه کاربرد یمعرف •
 ها  آن یصادر شده برا  یانواع نرم افزارها بر اساس مجوزها یمعرف •
خودشان چگونه  ماتیها و تنظ لیبه فا ستمیس کیکاربران  یاختصاص یدسترس •

 شود؟ یم ریامکان پذ
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 فصل دوم 
 ست؟ یچ  Sign outو  Log outتفاوت  •
 ست؟ یچ Shut downو  Sleep تفاوت •
 م؟یکن یم Restartرا   وتریکامپ یزمان چه •
 ست؟ یچ Taskbar یمنو ای فهینوار وظ کاربرد •
 ست؟ یمربوط به همان نرم افزار چ لیفا کینرم افزار و  ییاجرا کنیآ تفاوت •
 ست؟ یچ Shortcut مفهوم •
 ندوز یمختلف پنجره و یقسمت ها یمعرف •
 ندوز یکار با پنجره و یابزارها یمعرف •
 م؟ یداشته باش یدسترس  ندوزیو ماتیبه تنظ م یتوان یم چگونه •
خود را مشاهده   وتریکامپ یو نرم افزار  یسخت افزار  یها یژگیو م یتوان یم چگونه •

 م؟یکن
 وتر یاستارت کامپ یروش کار با منو  حی تشر  •
 م؟یکن میرا تنظ ندوزیو زمان و  خی تار  م یتوان یم چگونه •
 ندوز یو طیمح یساز  یروش شخص حی تشر  •
 م؟یاضافه کن ندوزیزبان مورد نظر خود را به و م یتوان یم چگونه •
 ست؟ یچ یوتر یکامپ یها ستمیباگ و هنگ در س مفهوم •
 وتر یکامپ یبرنامه از رو کی( Uninstallروش حذف ) حی تشر  •
 SAFE Removeبه صورت  ستیبا یم وتریفلش از کامپ ایهارد  کی یجداساز  چرا •

 انجام شود؟
 م؟ یر یعکس بگ ندوزیاز صفحه و یقسمت ایاز تمام  م یتوان یم چگونه •
 Wordنرم افزار  یمعرف •
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متن نوشته شده در نرم افزار  کی( Printنمودن ) نتی( و پر Save) رهینحوه ذخ حی تشر  •
Word 

 وتر یها در کامپ لیفا  یضرورت و روش دسته بند حی تشر  •
 وتریمتداول در کامپ یها لیانواع فا یمعرف •
 ست؟ یچ  یوتر یکامپ یها لیو مفهوم پسوند فا یمعن •
 فولدرها  ینام و دسته بند ری روش ساخت، جستجو، تغ حی تشر  •
 را حذف کرد؟  وتریکامپ یرو یها لیتوان فا یم ییچه روش ها به •
 اطالعات ی ساز  رهیذخ یو روش ها لهیانواع وس یمعرف •
 ست؟ یها چ لیفا نیآنال یساز   رهیذخ تی و مز  کاربرد •
 ست؟ ی چ تیو ب تیبا مفهوم •
 ها و کاربرد آن لیفا یمفهوم فشرده ساز  حی تشر  •
 دارند؟ یشتر یب یساز  رهیذخ تیقابل ییها لیفا چه •
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 فصل سوم 
 ست؟ یسرعت آن چمفهوم شبکه و  •
 ست؟ یدانلود و آپلود چ مفهوم •
 (نترنت ی)ا یاتصال به شبکه جهان یانواع نسل ها و روش ها حی تشر  •
 کند؟  یچگونه عمل م یماهواره ا نترنتیا •
 ست؟ یچ ISP مفهوم •
 اطالعات تیامن شی جهت افزا یرمزگذار  حی روش صح حی تشر  •
 ست؟ ی( چFirewallآتش ) وارید مفهوم •
 ست؟ یاز اطالعات چ ی ر ی گ بانیپشت ضرورت •
 ست؟یچ ستمیس روزرسانی به ضرورت •
 ست؟یبد افزار چ مفهوم •
 ست؟ یبد افزار و باگ چ تفاوت •
 گرد؟ یبررس ندوزیو  روسیو یرا به کمک آنت لیفا کیتوان  یم چگونه •
 ست؟یکرد چ تیرعا وتریدر هنگام کار با کامپ دیکه با یک یارگونوم هیاول اصول •
 توریمربوط به نور و زمان خواب صفحه مان ماتیتنظ حی تشر  •
 ی باتر  Power Modeمربوط به  ماتیتنظ حی تشر  •
 ست؟ یچ ندوزیو Magnifierابزار  کاربرد •
 ست؟ یچ ندوزیو  On Screen Keyboardابزار  کاربرد •
 ست؟ یچ ندوزیو high contrastابزار  کاربرد •
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 فصل چهارم
 ست؟ ی( چwwwهمان ) ای World Wide Webمفهوم  •
 ست؟یچ نیو دام URL ،Hyper Link مفهوم •
 ست؟ یمرورگر چ کاربرد •
 معتبر است؟ تیسا کی میبفهم م یتوان یم چگونه •
 ست؟ یچ HTTPSو  HTTP تفاوت •
 م؟یفرض قرار ده شیرا مرورگر پ Google Chrome م یتوان یم چگونه •
 شود؟ ی( صفحات وب چگونه انجام مRefresh) یساز  تازه •
 ست؟ یمرورگر چ برگه ای Tab مفهوم •
 روش استفاده از مرورگر کروم  حی تشر  •
 م؟ی( مرورگر را مشاهده کنHistory) خچهی تار  م یتوان یم چگونه •
 م؟یمشاهده کن گریزبان د کیمختلف را به  یها تیسا م یتوان یم چگونه •
 ست؟ یچ یو کوک  Pop up مفهوم •
 مرورگر را حذف کرد؟ خچهیتوان تار  یم چگونه •
 ست؟ یکروم چ Bookmarkکاربرد بخش  •
 م؟یکن bookmarkصفحه را  کی م یتوان یم چگونه •
 م؟ یرا به مرورگر خود اضافه کن bookmarkصفحات  ستیل م یتوان یم چگونه •
 Bookmark Barشده در  رهیموارد ذخ ماتیتنظ ری روش تغ حی تشر  •
 مختلف  یدر فرمت ها  ینترنتیصفحات ا یساز  رهیروش ذخ حی تشر  •
 وتر ی( پر کاربرد در کامپ Shortcut) انبریم 4 یمعرف •
 وب یجستجو  یموتورها خچهیکاربرد و تار  یمعرف •
 ست؟ یچ یدیکلمه کل مفهوم •
 دقت کرد؟ دیبا یمفهوم در گوگل به چه نکات کی یجستجو در •
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 تر مطالب  قیدق ی مرورگر کروم جهت جستجو یابزارها یمعرف •
 م؟یرا بسنج  تیسا کیاعتبار  م یتوان یم چگونه •
 ست؟ یوب چ طیدر مح یاجتماع یشبکه ها ری و سا forum کاربرد •
 ست؟ یچ یاجتماع یدر شبکه ها پورتیو ر  کبال مفهوم •
 ست؟ یچ MMSو  SMS تفاوت •
 ست؟ یچ VOIP مفهوم •
 ست؟ ی چ یاطالع رسان یدر استفاده از ابزارها یالتزام به اصول نگارش لزوم •
 منتقل کرد؟  لیمیج  ای لیمیتوان توسط ا یرا نم ییها لیفا چه •
 م؟یدقت کن  دیبا یتی به چه نکات امن ل،یمیاستفاده از ا در •
 ست؟ یچ نگیشیف مفهوم •
 ل یمیروش ساخت اکانت ج حی تشر  •
 ل یمیروش ساخت و ارسال نامه با اکانت ج حی تشر  •
 ارسال کرد؟ لیمیرا توسط ج لیفا کیتوان  یم چگونه •
 ها لیمیا ریسا نیخاص در ب لیمیا کی یجستجو یابزارها یمعرف •
 لیمیج طیمختلف در مح یها Labelروش ساخت  حی تشر  •
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 فصل پنجم 
 ست؟ ی ( چcloud computing) یابر  انشی مفهوم را •
 ن یآنال یاز همکار  یبانیپشت یانواع خدمات و ابزارها یمعرف •
 ست؟ یچ نیآنال یاز همکار  یبانیپشت یخدمات و ابزارها تیمز  •
 م؟یکن تی رعا دیرا با یتیچه نکات امن نیآنال یمشارکت یاستفاده از ابزارها در •
 Dropbox تیروش ورود و ثبت نام در سا حی تشر  •
 Dropbox تیدر سا ی( اکانت کاربر Deleteروش حذف ) حی تشر  •
 یمجاز  یدر فضا یساز  ره یچند ابزار ذخ یمعرف •
 وتریدر کامپ Dropboxروش نصب نرم افزار  حی تشر  •
 Dropboxدر  لیفا کی یروش اشتراک گذار  حی تشر  •
 Dropboxدر  لیفا کی ( Restore) یابی روش باز  حی تشر  •
 ست؟ یچ نیآنال یها میتقو  کاربرد •
 گوگل نیآنال میروش کار با تقو  حی تشر  •
 ها آنو کاربرد  یاجتماع یانواع رسانه ها  یمعرف •
 نستاگرام یروش ساخت اکانت و استفاده از ا حی تشر  •
 م؟ یکن تیرعا  دیرا با ی تیچه نکات امن نستاگرامیاستفاده از ا در •
 Skypeروش ساخت اکانت و استفاده از نرم افزار  حی تشر  •
را به آن دعوت   یست نموده و افراد مختلف پیجلسه را در اسکا کیتوان  یم چگونه •

 کرد؟ 
 نترنت یدر بستر ا آموزش •
 ست؟ یآموزش در بستر وب چ تیو اهم ارزش •
 نیبه عنوان دو نمونه از مدارس آنال نگویو دول filimo.school یها  تیوب سا یمعرف •
 Linda.com یآموزش تیوب سا یمعرف •
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 فصل ششم
 ست؟ یچ لیتبلت و موبا  وتر،یکامپ ی تفاوت و شباهت ها •
 ست؟ یهمراه چ  یتلفن ها 4Gو  E ،H ،3G ینسل ها تفاوت •
 بلوتوث و مادون قرمز  یتکنولوژ  یمعرف •
 با تلفن همراه لیمیروش ورود و ارسال ا حی تشر  •
 به اشتراک گذاشت؟ لیمیو ا نستاگرامیعکس را در ا کیتوان  یم چگونه •
 دقت کرد؟  ستیبا یم یبه چه نکات یگوش یدانلود و نصب نرم افزارها در •
 ست؟ یچ واریو د Google Maps یها شنیکیاپل کاربرد •
 ست؟ ی چ شنیز ینکرونیس ای ی هماهنگ ساز  مفهوم •
 شنیکینمونه اپل کیهمراه و ... با  نترنتیشارژ، بسته ا د یمثال از خر  کی ارائه •
 شوند؟ یارائه م یبه چه صورت  ینترنتیا یها بسته •
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 فصل هفتم 
 Wordروش کار با نرم افزار  حی تشر  •
 شود؟ یچگونه انجام م  wordدر نرم افزار  یساز  رهیزبان و ذخ ریتغ •
 ست؟یچ Save Asو  Save تفاوت •
 ندوز ی و یفونت بر رو نصب •
 م؟یکن یرا مخف Wordنرم افزار  ینوار باال م یتوان یم چگونه •
 شود؟ یاعداد برنامه ورد چگونه انجام م ماتیتنظ •
 م؟یکن ی از کدام ابزار آن استفاده م Wordجستجو و اصالح کلمات در  یبرا •
 Wordمتن در نرم افزار  تیاد یروش ها حی تشر  •
 ست؟ یورد چ طیدر مح SPACEو  TABاستفاده از  تفاوت •
 شود؟ یخطوط و پاراگراف ها چگونه انجام م نیفاصله ب میتنظ  Wordنرم افزار  در •
 م؟یکن یمورد نظر خود را در نرم افزار ورد کپ دیاسال  م یتوان یم چگونه •
 م؟ یکن دایپ یورد دسترس یها مبلیبه س  م یتوان یم چگونه •
 در آن راتیجدول و اعمال تغ جادیروش ا حی تشر  •
 روش ورود عکس و رسم نمودار در ورد حی تشر  •
 م؟یکن میکاغذ را در ورد تنظ زیسا م یتوان یم چگونه •
 شود؟  یورد چگونه انجام م Footerو  Header میو تنظ جادیا •
 یعالئم نگارش مهم ترین یمعرف •
 م؟یکن جادیفاصله ا میدر ورد ن م یتوان یم چگونه •
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 فصل هشتم 
 ست؟ یچ نتی کاربرد نرم افزار پاورپو •
 نت یپرکاربرد پاورپو  یفرمت ها یمعرف •
 نت یآن در پاورپو میو تنظ دیاسال جادیروش ا حی تشر  •
 ست؟ یچ  نتیپاورپو  slide master کاربرد •
 نت یجدول و اصالح آن در پاورپو رسم •
 نت یآن در پاورپو میروش رسم نمودار و تنظ حی تشر  •
 نت یو روش استفاده از آن در پاورپو Smart Artکاربرد  حی تشر  •
 نت ی و اشکال در پاورپو ری تصاو تیر یو مد رسم •
 نت ی نمودن اشکال در پاورپو Group قهیطر  •
 نت یپاورپو Transitionsو  Animationsابزار  یمعرف •
 ست؟ یچ hide slide نهیگز  کاربرد •
 شگر یصفحه نما یرو ها  آن شیدر نما  رینسبت تصاو تیاهم حی تشر  •
 کرد؟  دیچه با نتی و ارائه صفحات پاورپو نتیپر  جهت •

  



 

 

www.namatek.com 
 15 

 فصل نهم
 ست؟ یکاربرد نرم افزار اکسل چ •
 آماده اکسل استفاده کرد؟ یتوان از فرم ها یم چگونه •
 ست؟ یسلول، سطر و ستون در نرم افزار اکسل چ مفهوم •
 شود؟ یدر اکسل چگونه انجام م خیعدد، حروف و تار  ورود •
 ست؟ یدر اکسل چ Escدکمه  کاربرد •
استفاده   یکردن آن در اکسل از چه دستورات نیگز یجا ایکلمه و  کی یجستجو جهت •

 شود؟  یم
بالعکس( در اکسل از چه  ای بزرگ ترینبه  کوچک ترینداده ها )از  یمرتب ساز  جهت •

 م؟ی کن یاستفاده م یابزار 
 ؟میتوجه کن یستیبا یاکسل به چه نکات یسلول ها اتینمودن محتو یکپ جهت •
 کرد؟ دیعرض و ارتفاع سلول ها چه با میتنظ جهت •
 اکسل یسطرها و ستون ها  فریز نمودنروش  حی تشر  •
 ها در اکسل تیش تیو اد جادیروش ا حی تشر  •
 شوند؟  یداده م شیاکسل نما یفرمول در کدام قسمت ها کی جهیو نت محتوا •
 ( در اکسلی )چهار عمل اصل یسیروش فرمول نو حی تشر  •
 اکسل ی انواع خطاها حی تشر  •
 در اکسل توابع •
 Sumروش استفاده از تابع  یمعرف •
 Averageروش استفاده از تابع  یمعرف •
 Maxو  Minروش استفاده از تابع  یمعرف •
 CountBlankو  Count ،CountAروش استفاده از توابع  یمعرف •
 ifتابع  ایروش استفاده از دستور  حی تشر  •
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 اکسل را مشخص کرد؟  یسلول ها تی توان ماه یم چگونه •
 شود؟ یاکسل چگونه انجام م یرنگ، فونت و... سلول ها شی رایو •
 کرد؟ یسلول ها کپ ریسلول اکسل را در سا کی لیتوان سبک و استا یم چگونه •
 ها و نمودارها در اکسل  چارت •
 نمودارها در اکسل میروش ترس حی تشر  •
 شود؟  یم به چپ نمودن داده ها در اکسل چگونه انجام راست •
 ؟ گرفت یتوان از اطالعات موجود در اکسل خروج یم چگونه •

  



 

 

www.namatek.com 
 17 

 فصل دهم
 ست؟ ی داده چ گاهیمفهوم پا •
 ست؟ ی( چInformation( و اطالعات )Dataداده ) تفاوت •
 ست؟ یچ یکیداده الکترون گاهیپا یایمزا •
 ست؟یداده چ گاهیدر پا  indexو کاربرد  مفهوم •
 ست؟ یداده چ گاهیدر پا relationshipو کاربرد  مفهوم •
 ست؟یداده چ گاهیپا یبودن جدول ها کپارچهی ضرورت •
 ست؟ یداده چ گاهیمختلف پا یبه بخش ها تی محدود جادیا ضرورت •
 ست؟یداده چ گاهیبک آپ از پا هیته ضرورت •
 Accessاز برنامه  استفاده •
 Accessدر  دیداده جد گاهیپا کی  جادیروش ا حی تشر  •
 رد؟یگ یچگونه انجام م Access ینمودن سلول ها  مرتب •
 داده گاهیپا جداول •
 داده  گاهیپا Tableروش درج و اصالح اطالعات در  حی تشر  •
 داده  گاه یدر پا دیجد Table روش ساخت حی تشر  •
 ست؟ یچ سیتابید Tableانتخاب نوع داده ها در  تیاهم •
 کرد؟ دیچه با Access یفرض در سلول ها شی پ ریمقاد  فیتعر  جهت •
 قاعده و قانون مشخص نمود؟  Access یتوان در سلول ها یم نهچگو •
 به دنبال خواهد داشت؟  یسلول چه خطرات Data type ریتغ •
 ست؟ یچ Accessدر نرم افزار  Primary key کاربرد •
 ( Relationsجدول ها ) نیب ارتباط •
 Accessدر  Relation جادیروش ا حی تشر  •
 Accessنرم افزار   Filterروش استفاده از ابزار  حی تشر  •
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 ست؟ یچ Accessو کاربرد آن در  Query مفهوم •
 ست؟ یچ  filterو  Query تفاوت •
 Accessدر نرم افزار  Queryروش استفاده از ابزار  حی تشر  •
 را پنهان کرد؟ لدیف  کیتوان  یم چگونه •
 ست؟ یکاربرد فرم ها چ یطور کل به •
 Accessروش ساخت فرم در  حی تشر  •
 Accessاز  یخروج هیروش ته حی تشر  •
 شود؟ یم رهیذخ ییدر قالب چه پسوندها Access یخروج •
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 دهم یازفصل 
 کردند؟ یرا ثبت م ریتصاو یبه چه روش یمیآنالوگ قد یها نیدورب •
 ست؟یچ کسلیپ مفهوم •
 شوند؟ ی چگونه ساخته م یتالیجید یها رنگ •
 ست؟ یچ  ریرزولوشن و وضوح تصو مفهوم •
 رد؟یگ یانجام م  یبه چه منظور  ریتصو یساز  فشرده •
 ( vector) ی( و بردار raster) یشطرنج یکیاصطالحات گراف  یمعرف •
 یرنگ یاستانداردها ایانواع فرمت  یمعرف •
 ست؟ یپالت و عمق رنگ چ مفهوم •
 رنگ ها  hueو  saturation ،lightness میمفاه حی تشر  •
 مثال  کیبا ارائه  Color Balanceمفهوم  حی تشر  •
 ست؟ یچ ریتصو تیکنتراست و شفاف مفهوم •
 رد؟ی گ یچگونه انجام م یتال یجید یها نیدر دورب ریتصاو  یساز  رهیذخ •
 ندوز یو Snipping toolابزار  یمعرف •
  یساز  رهیو ذخ شیرای جهت ورود، و photoshopو  Paint|  ینرم افزارها یمعرف •

 ر ی تصاو
 ست؟ یچ ریتصو  foregroundو  background color مفهوم •
 شود؟ یچگونه انجام م Paintدر فتوشاپ و  Grid ماتیو تنظ شینما •
 و فتوشاپ  Paintدر   ییابزار بزرگنما یمعرف •
 و فتوشاپ Paintدر  Redoو  Undo یابزارها یمعرف •
 م؟یدر نظر داشته باش دیرا با یفتوشاپ چه نکات historyاستفاده از ابزار  در •
 در نرم افزار فتوشاپ ها آندر  راتی و روش اعمال تغ Layersمفهوم  حی تشر  •
 انتخاب در فتوشاپ  یابزارها حی تشر  •
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 ست؟ یفتوشاپ چ image sizeو  canvasابزار  کاربرد •
 paintدر فتوشاپ و  ریتصو یمتن بر رو مات یروش اضافه نمودن و انجام تنظ حی تشر  •
 م؟یمحو کن ای یرا شطرنج ریاز تصو یدر فتوشاپ قسمت م یتوان یم چگونه •
 در نرم افزار فتوشاپ ری تصاو یبرا لتریف جادیروش ا حی تشر  •
 داد؟  شیرا در فتوشاپ افزا ری توان وضوح تصاو یم چگونه •
 paintها در فتوشاپ و  یروش رسم اشکال و منحن حی تشر  •
 ست؟ ی( در نرم افزار فتوشاپ چGradient tool) انیافکت گراد کاربرد •
 و فتوشاپ Paintدر  eraseو  bucket tool یابزارها یمعرف •
 در فتوشاپ clone stamp toolابزار  یمعرف •


