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 لوح فشرده با عنوان "حفظ محیط زیست،حفظ زندگی"طراحی و اجرا کنید.با توجه به موارد خواسته شده ،یک برچسب 

 سانتی متر و با مد چاپی باز و با قالب پیش فرض نرم افزار ذخیره کنید. 20*20الف(سندی را در اندازه 

 pencilو   penب(سند را بازیابی کرده و تصویری از طبیعت را وارد صفحه کرده و خطوط محیطی آن را با کمک ابزار 

 ترسیم کنید.

 
 و ترکیب آن ها با هم ،برای لوح فشرده یک حاشیه ظراحی کنید.بر اساس شکل زیر با استفاده از اشکال هندسی 

 د(نام خود را به عنوان طراح ،حول یکی از شکل ها تایپ کنید.

نوشته و آن را تبدیل به عکس ه(عبارت"حفظ محیط زیست،حفظ زندگی"را به عنوان شعار روی لوح فشرده ،با قلم مناسب 

 کرده و به آن فیلتر دهید.

  و(بعد از کامل کردن برچسب لوح فشرده ،سند را ذخیره کنید.
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دریا و دریاچه های ایران )خلیج فارس،دریای عمان ،دریای خزر،دریاچه لرومیه و ...( را در چهار مرحله به روش -1

 اینفوگرافی معرفی کنید.

را در اینفوگرافی به کار ببرید.موارد زیر   

آن را به کار  50%تصویر انتزاعی ایجاد کنید و آن را به عنوان پس زمینه با درجه وضوح  Belendالف(با استفاده از افکت 

 ببرید.
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 باسمه تعالی
دقیقه 90مدت امتحان  :                             ن     تهرا 5منطقه مدیریت آموزش و پرورش          ینام درس:تولید و محتوای الکترونیک و برنامه ساز  

08/97تاریخ امتحان:  /      نرجس                                 هرشته:کامپیوتر                                                       هنرستان فنی و حرفه ای دختران  

 پایه:دهم                                                                        

                              نام و نام خانوادگی:                                                 سواالت دانش آموزان دوره دوم متوسطه       

2تعداد صفحات:                       نام هنرآموز:کریم پور و فرج زاده                                             پودمان اول                                         

 ردیف سواالت عملی بارم



ورد ب(برای معرفی دریاها و دریاچه ها ،اشکال هندسی متناسب را به دلخواه در صفحه بچینید و بر روی هر فرم نام مکان م

 نظر را تایپ کنید.

 .رنگ آمیزی کنید Meshج(اشکال  را به روش جلوه های گرافیکی و طیف رنگی و 

 ( ذخیره کنید.JPGسند را با فرمت پیش فرض نرم افزار و عکس)

 طراحی کنید. 3dشکل زیر را با استفاده از -2

 

موفق و پیروز باشید                                                        جمع بارم:                                                    2تعداد سواالت :   15 

 به نظر من عشق و عالقه زیاد به تداوم در امر یادگیری عامل بسیار مهمی است.من در دوران کودکی آموختم که زیاد کتاب بخوانم.بیل گیتس

 

 شایستگی نمره نمره مستمر نمره نهایی

 هنرجو

 مرحله کار حداقل نمره

 آماده سازی سند گرافیکی 1   

 تصویر سازی با استفاده از اشکال هندسی 2   

 تصویرسازی با استفاده از ابزارهای ترسیمی 2   

 استفاده از متن 2   

 استفاده از ماسک 1   

 تنظیمات مد رنگی 1   

 استفاده از نماد،سبک و جلوه گرافیکی 2   

 رنگ آمیزی اشیاء 2   

 تبدیل اشیاء به دو بعدی به سه بعدی 1   

 شایستگی غیر فنی 1   

 

 

 

 

 


