
 
 سؤاالت آزمون تئوري : 

 

 1 

 
كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   
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 شانزدهمین دوره مسابقات« عملی» دفترچه آزمون 

 کاربردی–علمی 

 (1396-97ی کاردانش )سال تحصیلی شاخه

 
 نام آموزشگاه:    نام و نام خانوادگی دانش آموز: 

 

 

 تولید محتوای الکترونیکیعنوان آزمون:   

 کد استاندارد نام استاندارد آموزشی
 ف.ه 2/15-87 طراحی امور گرافیکی با رایانه 

 ف . ه 5/15-87 کاربر میکس 

 مهم: نکات 
 ابتدا یک پوشه با نام خود به انگلیسی بر روی دسک تاپ ایجاد کنید. .1

همراه آزمون را در این پوشه کپی نمائید. از این محتویات می توانید در طول اجرای پرروهه در   CDمحتویات  .2

 که نیاز بود استفاده نمائید. هر جایی

فقط محتویات این پوشه به عنوان نمره آزمون شما در نظر گرفتره خواهرد شرد. لررا در      دقت داشته باشید .3

 وال نهایت دقت را بنمائید.خیره سازی موارد خواسته شده در سذ

 .نمره پروهه برای خالقیت درنظر گرفته شده است 100نمره از  10 .4
 ریز بارم هر بخش بر عهده داوران محترم می باشد. .5

 5تعداد سؤاالت: 

 

 دقیقه 210 مدت آزمون:
 

 5 تعداد صفحه:
 

 

 

 



 
 سؤاالت آزمون تئوري : 

 

 2 

 
كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

 

 سؤاالت بخش عملی

 
    تولید محتوای الکترونیکیآزمون: 

      دقیقه 35 زمان:

 

     Snag Itبخش اول: مهارت 

روی هم فیلم چند قطعه  Snag itاز کشیدن یک نقاشی توسط شکلهای آماده توسط برنامه  paintدر برنامه . 1

 Imageو در پوشه پروژه خود در پوشه  تهیه Image10تا  Image1ه عکس با نامهای و ددقیقه  10حدود 

 نمره( 10)سعی کنید نحوه استفاده از ابزارهای مورد استفاده در فیلم کامال مشخص باشد( )بارم   ذخیره کنید.

 snag it Editorدر زیر هر تصویر در یک کادر مستطیل شکل عنوانی برای تصویر متناسب با آن در برنامه  .1.1

 5تایپ کنید. سعی کنید موارد مهم را در تصاویر با کمک نشانگرهایی مانند فلش با رنگ متمایز مشخص نمائید.)بارم 

 نمره(

تهیه  snag itنقاشی نیز با دو فرمت مختلف یک فیلم دیگر توسط برنامه  فایل از نحوه ذخیره سازی این .1.2

 نمره( 5)بارم کنید. 
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 الت بخش عملیسؤا

    تولید محتوای الکترونیکیآزمون: 

      دقیقه 35 زمان:

 

    Adobe Audition بخش دوم:

به صورت دو فایل صوتی با  Auditionتوضیحات الزم برای مراحل یک و دو از بخش اول را توسط برنامه  .2

 نمره( 10ذخیره کنید. )بارم  Songدر پوشه  Sound2.mp3و  sound1.mp3نامهای 

قرار دارد استفاده کنید. سعی  Songدر پوشه که در پس زمینه توضیحات خود از یک موسیقی بی کالم  .2.1

کنید صدای آهنگ از صدای شما باالتر نرود. همچنین صدای آهنگ از کم به زیاد اضافه گردد. صدای 

 نمره( 10)بارم  ذخیره کنید. Songدر پوشه  Soundfilm.mp3تولید شده را با نام 
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 سؤاالت بخش عملی

   تولید محتوای الکترونیکیآزمون: 

       دقیقه70 زمان:

 

               Adobe Premiere: سومبخش 

 و تصاویری های ویدئوییلیاف سپس د،یکن جادیا  4:3 یریبا نسبت تصو Elmikarbordi96با نام  یپروژه ا .3

 نمره( 10)بارم تهیه کرده بودید به این پروژه وارد کنید.  Paintکه در قسمت قبل از برنامه 

 بسازید.دقیقه  6در حدود یک فیلم از فایلهای ویدئویی و عکسها با استفاده  .3.1

صدای فیلم را حذف کنید. سپس از صدای ضبط شده خود که در قسمت قبل تهیه کرده  .3.2

 اید روی فیلم قرار دهید. 

ژه قرارداده اید از جلوه های بین کلیپی مناسبی استفاده کنید. در بین فیلمها و تصاویری که در پرو .3.3

در پوشه پروژه  Mpegبا پسوند  Learning Paintفیلم تولید شده با مشخصات باال را با نام 

 خود ذخیره نمائید. 

قرار دارد و همچنین تصاویری که در پوشه  Songکه در پوشه  booyeeid.mp3با استفاده از موسیقی  .4

Image متناسب با موسیقی است یک نماهنگ تهیه کنید. در بین تصاویر از جلوه های بین کلیپی برای  و

که در سی دی همراه  Hollywood Fxزیبایی پروژه استفاده کنید. )در صورت نیاز می توانید از جلوه 

 نمره( 10شما وجود دارد برای جلوه های بهتر استفاده کنید( )بارم 

ثانیه(  تنظیم کنید و این زمان را بین  30دقیقه و  5زه زمان موسیقی )زمان کلیپ را به اندا .4.1

 عکسها به نسبت مساوی بر اساس تعداد عکسی که استفاده می کنید تقسیم کنید.

در ابتدای نماهنگ در یک اسالید نام و نام خانوادگی خود و همچنین نام هنرستان خود را  .4.2

با  BooyeEidyج کنید. کلیپ ساخته شده را با نام با جلوه های زیبا و روی یکی از تصاویر در

 نمره( 5در پوشه پروژه خود ذخیره نمائید. )بارم  Aviپسوند 
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 سؤاالت بخش عملی

    تولید محتوای الکترونیکیآزمون: 

       دقیقه 70 زمان:

  بخش چهارم : طراحی امور گرافیکی با رایانه

 25*35د پوستری مانند شکل زیر به ابعا. 5

  Cmykو مد رنگی  300سانتیمتر با رزولوشن 

 طراحی کنید. 

 

 

دقیق بودن ابعاد و رزولوشن و مد رنگی  .5.1

 نمره( 2خیلی مهم است. )

هر بخش از تصویر باید در یک الیه  .5.2

 نمره( 5جداگانه طراحی شود. )

با اندازه  BTitrبرای نوشتن متن ها از قلم  .5.3

برای  انعکاسایجاد   دلخواه استفاده کنید.

 نمره(  5متن شاخه کاردانش )

تصویر وسط حتما توسط یک مربع ماسک  .5.4

استفاده  clipping maskشود.) از 

 نمره(  5کنید( )

 نمره(  5( استفاده کنید. )Pen toolsبرای قسمت پائین پوستر از ابزار ترسیم مسیر ) .5.5

 .یدحتما در پائین تصویر نام و نام خانوادگی خود را بنویس .5.6

د را با پسوند فایل الیه باز پوستر خوو   jpgبا پسوند  Poster Mosabeghatفایل پوستر خود را با نام  .5.5

PSD ( .3نیز در مسیر پروژه ذخیره کنید )نمره 

 

 


