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نمونه سؤاالت کاربر افترافکت
 .1استفاده از کدام نرمافزار تدوین میتواند تصاویر متحرک خیرهکننده و افکتهای جذاب ویدیویی را خلق کند؟
الف) After effects

ب) premiere

ج) Maya

د)Photoshop

. .2در نرم افزار افترافکت توسط کدام گزینه میتوان فایلهایی را که اخیراً استفاده کردهاید را نشان داد ؟
الف) New composition
ج)Recent project

ب) open project
د) Help and support

 .3با انتخاب کدام گزینه یک صفحه جدید به صورت پیش فرض باز میشود؟
الف) Title bar

ب)Menu bar

ج)Composition

د)Tools panel

 .4کارگزینه ی  Rotobrushچیست؟
الف)حرکات طبیعی
ج) اضافه نمودن نوعی ماتی به تصویر

ب)کپی کردن مقادیر پیکسل ها
د) جابهجایی نقطهی ثقل یا مرکز

 .5استفاده از کدام گزینه باعث میشود فایل به صورت یک  compositionباز گردد؟
الف)Create a new composition
ج) create a new folder

ب) Footage Interpret
د)composition

 .6هر compositionیک نوار ................مخصوص به خود دارد؟
الف)time line

ب) footage

ج) Layer

د) گزینه ی الف و د
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 .7با نگه داشتن کدام کلید سرعت جابه جایی افزایش می یابد؟
الف)shift
ج) ctrl

ب) alt
د)enter

 .8پسوند ذخیره سازی فایل ها در نرم افزار افترافکت چیست؟
الف) .aep

ب)psd

ج( cdr

د)ai

 .9در نرم افزار افتر افکت از کدام ابزار برای ایجاد متون استفاده می شود؟
الف)hand tool
ج) pen tool

ب) text tool
د)brash too

 .11برای انتقال فایل ها به درون  folderباید ازکدام روش زیر استفاده کرد؟
ب)scale

الف)drag

د)import

ج)time line

 .11کدام الیه از نوع  PSDمیباشد؟
الف)composition
ج)transform

ب)position
د)opacity

 .12ازکدام گزینه برای تغییر محل قرارگیری محتویات الیه جاری استفاده میشود؟
الف) Enter
ج)composition

ب)drag
د)shift

 .13ازکدام گزینه برای کنترل میزان شفافیت الیه استفاده میشود؟
الف)PHOTOSHOP
ج)opacity

ب)object
د)relay
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 .14بعد از انتخاب یک ابزار برای برگشت به حالت پیش فرض ،انتخاب کدام ابزار نشانگر ماوس را به صورت
پیکان در میآورد؟
الف)zoom

ب)drag

ج)selection

د)tool

 .15در صورتی که تصویر را درپنل  Compositionبزرگنمایی کرده باشید  ،ازکدام ابزار برای جابجایی استفاده
میشود ؟
الف)drag

ب)hand tool

ج)frame

د)GRIDE

 .16مهمترین پنل موجود در نرم افزار افتر افکت که در پایینترین قسمت نرم افزار واقع شده است کدام است؟
الف)composition
ج)footage

ب)time line
د)drag

 .17برای تغییرمحل قرارگیری محتویات الیه جاری ازکدام گزینه استفاده میشود؟
الف)position

ب)scale

ج)rotation

د)opacity

 .18هر  Compositionیک  ..................................مخصوص به خود را دارد؟
الف)layer
ج) time line

ب)frame
د)footage

 .19برای نصب برنامه افتر افکت چه مقدار حافظه  RAMنیاز است؟
الف)1GB

ب)4GM

ج)9GB

د)100MB
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 .21با انتخاب کدام گزینه یک پروژه جدید ایجاد می کنیم؟
الف)New composition

ب)Open project

ج)Ctrl+N

د) گزینه الف وج

 .21با انتخاب کدام گزینه جابهجایی نقطه ثقل یا مرکز تصویر انجام میشود؟
الف)Pen tool

ب) Text tool

ج)Pen behind

د)Brush tool

 .22ابزار  Brush toolدر کدام پنل قرار دارد؟
الف) Title bar

ب) Menu bar

ج)Tools panel

د)Project

 .23از کدام ابزار برای کپی کردن مقادیر پیکسل ها از یک زمان و مکان دیگر استفاده می شود؟
الف)Cut

ب)Copy

ج)Clone stamp tool

د)Ctrl+C

 .24با انتخاب کدام گزینه فایل انتخاب شده حذف می شود؟
الف)Delete selected project items
ج) Create a new folder

ب) Create a new composition
د)interpret footage

 .25ترکیب فایلها با یکدیگر و ویرایش آنها از امکانات کدام پانل است؟
الف) Time line

ب)Composition

ج)Project

د)Tools panel
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 .26برای تنظیم کردن ابعاد پانلها ومحل قرارگیری آنها از چه مسیری استفاده می شود؟
ب)از منوی Fileگزینه Work space

الف) از منوی  WindowگزینهWork space

د)از منوی  LayerگزینهWork space

ج) از منوی  Editگزینه Work space

 .27برنامهی  after effectنیاز به نصب کدام برنامه دارد؟
الف)window media player
ج)Km player

ب)Quick time
د)user account

 .28در کدام قسمت می توان نام نرم افزار و نام پروژه جاری را مشاهده کرد؟
الف)Title bar

ب)Menu bar

ج)Tool panel

د)Project

 .29توسط ابزارهای کدام گروه میتوان به ایجاد محو شدگی در لبههای تصویر پرداخت؟
الف)Text tool

ب)Rectangle tool

ج)Brush tool

د)Pen tool

 .31کلید ترکیبی برای ایجاد یک کامپوزیشن جدید کدام است؟
الف)Ctrl+N

ب)Ctrl+Enter

ج)Ctrl+S

د)Ctrl+Alt

 .31توسط کدام گزینه تعداد  Frameهای فیلم وارده در Compositionبرای نمایش تنظیم میشوند؟
الف)Composition setting
ج)Time code

ب)Frame rate
د)Place holder

 .32کدام نوع جلوه حرکت موج بر روی تصاویر را نشان می دهد؟
الف)wave warp

ب)color gradient

ج)warp stabilizer

د)advanced lighting
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 .33کدام جلوه یک نوع شبیه ساز رعد و برق ایجاد می کند؟
الف)Beam

ب)Advanced lighting

ج)Cell pattern

د)Wave warp

 .34کار جلوه ی  Beamچیست؟
الف)شبیه سازی حرکت یک نورافکن

ب)شبیه سازی رعدو برق

ج)حالت شطرنجی

د)حرکت موج

 .35کدام افکت یک Maskبه خصوص و با یک رنگ خاص می باشد؟
الف)Fill

ب)Fractal

ج)Grid

د)Lens flare

 .36کار افکت  Gridچیست؟
الف)بازتاب نور چراغ یا خورشید
ج)ایجاد یک  Maskبخصوص

ب)ایجاد یک شبکه جالب
د)ایجادجلوه های جذاب رنگی

 .37کار افکت  Radio wavesچیست؟
الف)ایجاد گرادیان خطی

ب)ایجاد یک حالت نقاشی

ج)حرکت موج های رادیویی

د)بازتاب نور خورشید یا چراغ

 .38کدام افکت یک حالت نقاشی ایجاد می کند؟
الف)Stroke

ب)Scribble

ج)Ramp

د)Radio wave

 .39با انتخاب کدام افکت نوعی چراغهای در حال حرکت در اطراف شکل ایجاد میشود؟
الف)Vegas
ج)Color range

ب)Write_on
د)Extract
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 .41کدام گزینه از محدودۀ خاصی از رنگ ها و در سه حالت  YUV،RGB،LABایجاد میکند؟
الف)Extract

ب)Vegas

ج)Write_on

د)Color range

 .41کدام افکت نقاط اضافی رنگ را از تصویر حذف میکند؟
الف)Spill suppressor

ب)Luma key

ج)Matte choker

د)Linear color key

 .42کار افکت  Matte chokerچیست؟
الف)نقاط اضافی رنگ را حذف میکند
ب)سوراخهای ایجاد شده در نقاط مبهم تصویر را پر میکند
ج)شکل را از پس زمینه جدا میکند
د)ایجاد عمل نوشتن یک متن توسط دست
 .43با انتخاب کدام افکت شما قادر خواهید بود تا  Noiseتصویر را حذف کنید؟
الف)Remove grain
ج)Match grain

ب)Median
د)Noise

 .44کدام نوع جلوه یک نوع نمایش سه بعدی به حاشیه تصاویر میدهد؟
الف)Bevel alpha
ج)Lightning

ب)Path text
د)Bevel edges

 .45کدام افکت تصویر را به کارت های کوچکی تقسیم میکند؟
الف)Card dance

ب)Caustics

ج)Drop shadow

د)Radial shadow
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 .46توسط کدام جلوه میتوان یک سایه به پس زمینه اضافه میکند؟
الف)Drop shadow

ب)Caustics

ج)Card dance

د) Radial shadow

 .47کار افکت  Wave worldچیست؟
الف)حرکت مایع به پس زمینه تصویر اضافه می کند
ب)حال منفجر شدن را به تصویر می دهد
ج) بازتاب تصویر را بر روی آب شبیه سازی می کند
د)سایه به پس زمینه اضافه می کند
 .48کدام افکت یه نوع ناهمواری رنگ شده به تصویر اضافه میکند؟
الف)Emboss

ب)Glow

ج)Cartoon

د)Brush strokes

 .49کدام نوع افکت لبههای تصویر را مشخص و برجسته میکند؟
الف)Find edges

ب)Glow

ج)Emboss

د)Cartoon

 .51کدام نوع افکت حالت پوستری به تصویر می دهد؟
الف)Mosaic

ب)Scatter

ج)Posterize

د)Texturize

 .51کدام افکت تصاویر رنگی را به تصویر با کنتراست باال یا سیاه و سفید تبدیل می کند؟
الف)Echo

ب)Threshold

ج)Numbers

د)Time code
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 .52کدام افکت نوعی زمان و یا شمارهی فریم را در الیهها نشان میدهد؟
الف)Numbers
ج)Echo

ب)Time code
د)Time warp

 .53کدام نوع جلوه تفاوت رنگها را در دو الیه مشخص میکند و برای اصالح رنگها کاربرد دارد؟
الف)Time difference

ب)Time warp

ج)Echo

د)Numbers

 .54این جلوه باعث میشود تصویر در نقاطی و به صورت تصادفی ناپدید شود؟
الف)Posturize time

ب)Time warp

ج)Block dissolve

د)Echo

 .55کدام نوع افکت تصویر را به کارتهایی تبدیل میکند که در حال عبور برای نشان دادن تصویری دیگر
هستند؟
الف)Iris wipe

ب)Card wipe

ج)Gradient wipe

د)Linear wipe

 .56کدام افکت یک نوع محو شدگی دایره وار حول یک نقطه و به شعاع خاصی ایجاد می کند؟
الف)Radial wipe

ب)Venetian blinds

ج)Iris wipe

د)Linear wipe

 .57کار افکت  Iris wipeچیست؟
الف)محو شدگی خطی ساده را به تصویر اضافه می کند.
ب) یک نوع نمایش دایره در الیه ایجاد می کند.
ج) تصویر را به کارت هایی تبدیل می کند که در حال عبور برای نشان دادن تصویری دیگری هستند.
د) پیکسل های الیه را بر اساس میزان درخشندگی پیکسل های مشابه در الیه ای دیگر ظاهر می کند.
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 .58کدام نوع افکت درجۀ باالیی از کنترل را بر تغییر رنگ فریم های  Cineonبه شما می دهد؟
الف)Grow bounds

ب)Cineon converter

ج)Hdr commander

د)Apply color lut

 .59برای بازگرداندن تنظیمات یک افکت به حالت پیش فرض باید روی کدام گزینه کلیک کرد؟
الف)Reset
ج)White

ب)Effect
د)Black

 .61با استفاده ازکدام گزینه میزان محوشدگی تصویر و میزان تیزی لبهها راتنظیم کرد؟
الف)Aadio

ب)Blur sharpen

ج)keging

د)Matte

 .61برای حذف ذرات و نقاط رنگی تصاویر ازکدام گزینه استفاده می شود؟
الف)Noise grain
ج)perspective

ب)obsolete
د)Delete

 .62برای شبیه سازی برخی حالت ها ازکدام گزینه استفاده میگردد؟
الف)simulation
ج)Matte

ب)stylize
د)generate

 .63کدام گزینه برروی فایل های صوتی و یا ترکهای صوتی یک ویدیو تأثیر می گذارد؟
الف)Audio
ج)3DChannel

ب)Video
د)2Dchannel

 .64ازکدام گزینه میتوان برای تصحیح نورکنتراست و رنگ استفاده کرد؟
الف)Color correction

ب)Render

ج)Channel

د)Distort
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 .65افکت  blendبا به کارگیری چند حالت الیهها را خم میکند؟
الف)2

ب)8

ج)5

د)11

 .66کدام گزینه تغییراتی بر روی الیه انتخابی ایجاد می کند؟
الف)Generate
ج)Matte

ب)kegging
د)Obsolete

 .67با استفاده از کدام گزینه میتوان یک  compositeاز نوع  solidرنگی جدید در پشت الیه اصلی ایجادکنیم؟
الف)solid composite

ب)set matte

ج)invert

د)minim ax

 .68افکت  ...........تصاویر را برحسب کنتراست blurمیکند.
الف)radial blur

ب)bilateral blur

ج)fast blur

د)box blur

 .69گزینهای با نام  ----------وجود داردکه باغیر فعال کردن آن افکت مورد نظر به صورت موقت غیر فعال
میگردد.
الف)fx

ب) reds

ج)text

د) matte

 .71افکت CAMERA IENS BIURجایگزین ..............در نسخه های قدیمی نرم افزار است.
الف)BOXBIUR

ب)IENS BIUR

ج)BIUR

د)fast blur
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 .71کدام نوع افکت فرکانس صدا را افزایش یا کاهش میدهد؟
الف)BACKWARDS

ب)BASS& TRABLE

ج)DELAY

د)flange & chorus

 .72کدام افکت اطالعات عمق یا همان اطالعات محور Zتصاویر را میخواند وآن را جدا میکند.
الف)Depth of feed

ب)Depth matte

ج)Fog 3D

د)Id matte

 .73با انتخاب کدام افکت صدا به صورت بر عکس و از فریم آخر به اول پخش میشود؟
الف)Back wards

ب)Delay

ج)Bass & treble

د)Flange & chorus

 .74کدام گزینه کانالهای چپ و راست صدا را با هم مخلوط می کند و یک کانال هنگام خروج صدا ایجاد می
شود؟
الف)Modulator

ب)Reverb

ج)Tone

د)Stereo mixer

 .75شعاع محو شدگی در افکت  Camera lens blurچند درجه افزایش یافته است؟
الف) 11
ج) 511

ب) 111
د) 211

 .76کدام گزینه از افکت های گروه  Channelاست؟
الف) blend

ب) invert

ج) curves

د)همه موارد

دفترآموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .77با استفاده از این افکت می توانید مقادیررنگ های قرمز سبز و آبی را از نظر سایه و همچنین نقاط بر جسته تغییر
دهید؟
الف) color link

ب)color balance

ج) leave color

د) colorama

 .78برای جابه جایی  Maskاز کدام ابزار استفاده میشود؟
الف)rotate

ب)position

ج) selection

د)scale

 .79برای تغییر تنظیمات  solid layerاز منوی  layerکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الف)solid setting
ج)solid show

ب)mask
د)subtract

 .81کدام گزینه میتواند تنظیمات مربوط به اندازه و جابه جایی  Maskرا انجام دهد؟
الف)mask path

ب)mask opacity

ج)mask feather

د)mask expansion

 .81کدام گزینه میزان محو شدگی لبههای Maskرا در صورت نیاز تنظیم میکند؟
الف)mask path

ب)mask opacity

ج)mask feather

د)mask expansion

 .82کدام گزینه میزان شفافیت  Maskرا تنظیم می کند؟
الف)mask path
ج)mask feather

ب)mask opacity
د)mask expansion

 .83با کدام گزینه میتوان الیه  maskو الیههای زیر آن را معکوس کنید؟
الف)subtract
ج)mask path

ب)inverted
د)mask feather

 .84با کدام کلید صفحه کلید میتوان تمامی الیههای دارای  key frameرا مشاهده کرد؟
الف)y
ج) u

ب) x
د) r
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 .85کار گزینه  shy-hide layer in time lineچیست؟
ب)مخفی کردن الیه

الف)انتخاب الیه

د)هیچکدام

ج)جابه جایی الیه

 .86از کدام گزینه میزان گستردگی  maskرا تنظیم می کنیم؟
الف)mask path

ب)mask opacity

ج)mask feather

د)mask expansion

 .87کدام افکت شکل را از پسزمینه جدا میکند؟
الف) Inner/Outer Key

ب) Ellipse

ج) Caustics

د) Shatter

 .88کدام افکت پیکسلها را برحسب میزان درخشندگی  Blurمیکند؟
الف) Blend

ب) Compound Blur

ج) Calculation

ج) Bass and treble

 .89کدام فرمت فیلم را میتوان به نرمافزار افترافکت وارد نمود؟
الف) Wav

ب) MOV

ج) GIF

د) همهموارد

. 91کدام گزینه فرمت استاندارد نرمافزار  After Effectsمیباشد؟
الف) AVI

ب) PSD

ج) AEP

د) SWF

 .91مسیر فایل وارد شده یا ایجاد شده در کدام پانل نمایش داده میشود؟
الف) Timeline

ب)Project

ج) Composition

د) Preview

 .92از کدام منو جهت دسترسی به افکتهای مختلف استفاده میشود؟
الف) Layer

ب) Window

ج) Animation

د) Effect

دفترآموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .93کلید میانبر جهت نمایش یا عدم نمایش پانل  Toolsکدام گزینه است؟
الف) Ctrl+ 1

ب) Ctrl+0

ج) Ctrl + T

د) Ctrl + M

 .94کدام گزینه کلیدمیانبر ایجاد یک پروژه است؟
الف) Ctrl + N

ب)Ctrl + Alt + N

ج) Ctrl + Shift + N

د) Shift + N

 .95کدام گزینه جهت وارد کردن چند فایل به صورت همزمان کاربرد دارد؟
الف) File

ب) From Libraries

ج) Multiple Files

د) Placeholder

 .96با استفاده از کدام گزینه میتوان یک فایل ویدیویی یا تصویری باکیفیت پایین به صورت موقت ایجاد نمود؟
الف) Proxy

ب) Placeholder

ج) Footage

د) Composition

 .97کدام  Switchesجهت مخفیکردن الیه در پانل  Timelineمورد استفاده قرار میگیرد؟
الف) Video

ب) Effects

ج) Solo

د) Shy

 .98برای تغییر محل قرارگیری محتویات الیه ازکدام گزینه میتوان استفاده کرد؟
الف) Anchor Point

ب) Position

ج) Location

د)Scale

 .99با استفاده از کدام کلید تمامی فریمهای کلیدی اعمال شده بر روی یک الیه نمایش داده میشود؟
الف) Ctrl + M

ب) Ctrl + U

ج) U

د) Ctrl + F

 .111کدام گروه از افکتها میزان محوشدگی تصویر را تنظیم میکنند؟
الف) 3D Channel

ب)Audio

ج) Keying

د) Blur & Sharpen

دفترآموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .111جهت  Renderکردن یک  Compاز کدام کلید میانبر میتوان استفاده کرد؟
الف) Ctrl + M

ب) Ctrl + R

ج) Ctrl + Shift + R

د) Ctrl + T

 .112در قالببندی متن ،با استفاده از کدام گزینه میتوان مقیاس عمودی متن را تنظیم کرد؟
الف)Set the leading

ب) Vertically Scale

ج) Set the Horizontally

د) Horizontally Scale

 .113با انتخاب کدام گزینه ،متن به صورت وسط چین و متوالی روی خطوط مسیر قرار میگیرد؟
الف) Reverse Path

ب) Force Alignment

ج) Perpend…ar to Path

د) Last Margin

 .114برای تبدیل الیهمتنی فتوشاپ به الیهی متنی افترافکت از کدام گزینه میتوان استفاده کرد؟
الف) Convert to text editable

ب) Convert to Af

ج) Convert to style

د) Convert to text

 .115جهت کجکردن متن کدام گزینه در  Animateباید انتخاب گردد؟
الف) Scale

ب) Rotation

ج) Opacity

د) Skew

 .116گزینههای پیچوتاب دادن ،متقارن کردن و یا سهبُعدی کردن متن در کدام پانل قرار دارند؟
الف) Composition

ب) Animation

ج) Effects and Preset

د) 3D Text

.117جهت افزودن نقاط به شکل ترسیم شده از کدام گزینه میتوان استفاده کرد؟
الف) Add Point

ب) Add Point to Shapes

ج) Add Vertex Tool

د) Adding Vertex

دفترآموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .118در زیرمجموعهی  ،Shape Layerکدام گزینه برای کنترل خطوط اطراف شکل است؟
الف) Linear

ب) Stroke

ج) Outline Shape

د) Skew Axis

 .119با زدن کدام کلید دستور  Audio Levelبرای تنظیم بلندی صدا ،اجرا میشود؟
الف) Ctrl + A

ب) A

ج) Ctrl + L

د) L

 .111برای متحرکسازی اشیا از کدام گزینه میتوان استفاده کرد؟
الف) Puppet Pin

ب) Animate Shape

ج) Motion Shape

د) Luma Matte

 .111برای حرکت دادن نقطه لنگرگاه در جهت محور  xو  yکدام کلید را باید پایین نگهداشت؟
الف) Ctrl

ب) Shift

ج) Ctrl + Home

د) Ctrl + A + Home

 .112برای نمایش چندین عکس پشتسرهم از کدام تکنیک میتوان استفاده کرد؟
الف) Slide Show

ب) Motion Path

ج) Follow Pic

د) Anchor Object

 .113جهت حذف قسمتی از فایلهای صوتی ،کدام گزینه از منوی Editکاربرد دارد؟
الف) Delete Audio

ب) Remove Selected Sound

ج) Split Layer

د) Delete Sound

 .114برای عالمتگذاری قسمتهای مختلف فایل صوتی از کدام کلیدها میتوان استفاده کرد؟
الف) Shift + S

ب) F8

ج) shift + A

د) Shift + 8

دفترآموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

.115

با استفاده از کدام گزینه میتوان اندازه و محل قرارگیری  Maskرا تغییر داد؟

الف) Mask Size

ب) Mask Transition

ج) Mask Path

د) Mask Position

 .116با استفاده از کدام گزینه میتوان میزان گستردگی  Maskرا تعیین کرد؟
الف) Mask Feather

ب) Mask Expansion

ج) Mask Opacity

د) Mask Width

 .117جهت معکوس کردن نمایش الیهی  Maskبا الیههای زیرین ،کدام گزینه کاربرد دارد؟
الف) Inverse

ب) Reverse

ج) Convert

د) Subtract

 .118برای جلب توجه قسمتی از عکس با کاهش روشنایی ،از کدام روش میتوان استفاده کرد؟
الف) Vignette

ب) Mask Interpolation

ج) Transparency

د) همه موارد

 .119برای ایجاد یک شی خالی کدام گزینه کابرد دارد؟
الف) Create Empty Shape

ب)Null Shape

ج) Empty shape

د) Parenting

 .121با فعال کردن کدام گزینه میتوان در جهت تابش نور ،سایه ایجاد کرد؟
الف) Casts Shadow

ب) Lighting

ج) Material Option

د) Shadow Setting

 .121برای درج دوربین از کدام منو استفاده میشود؟
الف) Animation

ب) Effect

ج) Layer

د) Composition

دفترآموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .122برای چرخش دوربین از کدام ابزار میتوان استفاده کرد؟
الف) Orbit Camera Tool
ج) Tracking Camera Tool

ب) Rotate Camera Tool
د) Orientation Camera Tool

 .123با استفاده از کدام افکت میتوان میزان روشنی و تاریکی رنگ یک الیه را با رنگی که انتخاب شده
تعویض کرد؟
الف) Color Balance

ب) Tint

ج) Curves

د) Trinton

 .124کدام افکت بر روی شفافیت تصویر تأثیر میگذارد؟
الف) Color Difference Key

ب) Keylight

ج) Extract

د) Outer Key

 .125با استفاده از کدام افکت میتوان حبابهایی ایجاد کرد که حرکت میکنند؟
الف) Shatter

ب) Foam

ج) Snow

د) CC Rain

 .126با استفاده از کدام افکت میتوان سایه بیرونی ایجاد کرد؟
الف) Inner Shadow

ب) Lens Flare

ج) Drop Shadow

د) Glow

.127در هنگام خروجی گرفتن ،کدام قسمت تعداد پیکسلهای فایل نهایی را تعیین میکند؟
الف) Resolution

ب) Quality

ج) Frame Rate

د) Queue

دفترآموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .128برای بازکردن پنجرهی  Render Queueاز کدام کلید میانبر میتوان استفاده کرد؟
الف) Ctrl + A + M
ج) Ctrl + Q

ب) Ctrl + M
د) Shift + Alt + Q

 .129کدام گزینه فرمت مناسب برای خروجی گرفتن از تصاویر نمیباشد؟
الف) TIFF

ب) JPEG

ج) MP4

د) PNG

 .131پسوند فایلهای  XMLکدام گزینه است؟
الف) ASP

ب)AVI

ج) SGI

د) AEPX

