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"توجه :در درایو  Dیک پوشه به نام خودتان بسازید و فایل پاسخ سواالت را در آن قرار دهید"

1

یک فایل جدید با اندازه  ، A4رزولوشن  052پیکسل در سانتیمتر  ،پس زمینه شفاف و مُد رنگی  CMYKایجاد نمایید.
مانند شکل مقابل یک خط راهنما در وسط صفحه قرار دهید(

)

با استفاده از ابزار  Rectangle Toolیک مستطیل در بخش باال و یک مستطیل در بخش پایین ایجاد نمایید(مستطیل
کل ناحیه را بپوشاند) و به هرکدام گرادینت دلخواهی را اعمال نمایید.
این فایل را با نام  Q1و فرمت  PSDذخیره نمایید.
2

یک فایل جدید با اندازه  ، A5رزولوشن  122پیکسل در اینچ ،پس زمینه سفید و مُد رنگی  RGBایجاد نمایید.
تصویر را به اندازه  02درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
رنگ پیش زمینه را به رنگ آبی با مقادیر  B=005 ، G=45 ،R=12تغییر دهید.
رنگ پس زمینه را به رنگ سفید با مقادیر  B=055 ،G=055 ،R=055تغییر دهید.
الیه پس زمینه را به یک الیه معمولی تبدیل کنید.
فیلتر  Cloudsاز گروه  Renderرا روی الیه اعمال کنید.
فلیتر  Lens Flareاز گروه  Renderرا روی الیه اعمال کنید
این فایل را با نام  Q0و فرمت های  PSDو  JPGذخیره نمایید.

3

یک فایل جدید با اندازه  02سانتیمتر در  02سانتیمتر ایجاد نمایید.
در ضلع عمودی سمت چپ ،عبارت "مجتمع فرهنگی دیجیتال" را به صورت عمودی( )verticalتایپ کرده و رنگ آن
را به قرمز ،فونت آن را به  Arialو اندازه آن را به  02تغییر دهید.
در باالی صفحه یک دایره کشیده و به آن گرادینت دلخواهی بدهید.
عبارت "کالس فتوشاپ" را به صورت افقی( )Horizontalروی دایره باال تایپ کرده و به آن جلوه( )Styleدلخواهی
بدهید.
این فایل را با نام  Q3ذخیره نمایید.
سه فایل  Q0 ،Q1و  Q3را در پوشه ای به نام خودتان در درایو  Dقرار دهید.

