
                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.
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 ( زثذیل الیِ هسي تِ ًَع خیکسلیRasterized) 

  ِاسسفادُ  در ایٌجا سٌذ فسَضاخی کِ ضاهل یک الیِ هسي:1هزحل(BLUR) ِیک الی ٍ 

Background  :اسر را هطادُ هی کٌیذ(اس فًَر Arial Bold ضذُ اسر) 

 

فًَر اسسفاد ُ  س) ااسر Background الیِ یک ٍ  ضاهل یک الیِ هسي  خَاّیذ دیذ کِ ًگاُ کٌیذ Layers اگز تِ خٌل، 

  (ضَد
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 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 

 ، ضاهل دٍ الیِ اسر Layersدر حال حاضز خٌل

 :را اًسخاب ًواییذ  Type -> Rasterize -Layer <فعال اسر، هٌَی  (BLUR)در حالی کِ الیِ هسي

 

   Type-> Rasterize -Layer <رفسي تِ هٌَی

ثیِ اییي    Rasterizeکٌیین    Rasterize ا سٍی الیِ ّبی هشٌی ثِ هب ثذّذ ثبیذ الیِ هشٌیی سا ایٌکِ فشَضبح اجبصُ اػوبل فیلششّبی هخشلف سثشای 

 Layer -> Rasterize -> Type هؼٌی اسز کِ الیِ هشي سا اص حبلز هشٌیِ قبثل ٍیشایص ثِ حبلز دیکسی سجیذیل کٌیین. ثیب اًشخیبة هٌیَی     

 (pixel-based) ًگبُ کٌین  هشَجِ خَاّین ضذ کِ الیِ هشٌی ثِ الیِ دیکسلی Layers سٌذ فشَضبح حبصل ًوی ضَد  اهب اگش ثِ دٌل سغییشی دس

 :سجذیل ضذُ اسز

 

 کزیذ، دیگز قاتل ٍیزایص ًخَاّذ تَد  Rasterizeسهاًی کِ الیِ هسٌی را
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 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

  ِایجاد سِ کدی اس الیِ خیکسلی 2هزحل :BLUR 

یب دکوِ ّیبی   Layer -> New -> Layer via Copy ین  ثٌبثشایي هٌَیضذُ هشي  سِ کذی ایجبد کٌ Rasterize هب ًیبص داسین کِ اص الیِ

 :سا اًشخبة ًوبییذ Ctrl + J هیبًجش

 

   Layer via Copy-> New -Layer <سفشي ثِ هٌَی

 :  ثؼذ اص ایٌکِ کذی ایجبد ضذLayers ًوبیی اص دٌل

 

 

 الیِ چذیذ دس ثبالی الیِ اصلی  قشاس هی گیشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :س دیگش اًجبم دّیذػول ایجبد کذی سا دٍ ثب

 

  

 الیِ دارین 5حاال کالً، 
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  ِ3هزحل( اًسخاب الیِ اصلی هسي :BLUR) 

 :سٍی الیِ هشي اصلی کلیک ًوبییذ سب ثِ حبلز اًشخبة دس آیذ )ثب سًگ آثی ثشجسشِ هی ضَد Layers دس دٌل

 

 اًسخاب الیِ اصلی هسي

 

  ِاسسفادُ اس فیلسز هحَضذگی حزکسی یا 4هزحل :Motion Blur در فسَضاج 

 :سا اًشخبة ًوبییذ Filter -> Blur -> Motion Blur هٌَی

 

   Motion Blur-> Blur -Filter <رفسي تِ هٌَی

 

ثبص ضذ  گضیٌِ ّب سا هغبثق ضکل صیش سٌظین ًوبییذ: )ثسشِ ثِ اًذاصُ هشي ٍ سصٍلیطي سٌذ  هی سَاًیذ هقبدیش دیگشی  Motion Blur صهبًی کِ دٌجشُ

 کٌیذسا اهشحبى 

 

 

 

 

 

 

 

 159تا هقذار   (Distance)ٍ فاصلِ 99تا هقذار   (angle)زٌظین ساٍیِ
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 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 :کلیک کٌیذ  حبال افکز هحَ ضذگی ثصَسر ػوَدی اػوبل ضذُ اسز Ok صهبًی کِ کبسسبى سوبم ضذ  سٍی دکوِ

 

 99تصَرذ عوَدی )زٌظین ساٍیِ تا هقذار   Motion Blurًسیجِ تعذ اس اعوال افکر

 

  ِاًس5هزحل :( خاب اٍلیي الیِ کدیBLUR Copy) 

 :سٍی آى کلیک ًوبییذ (BLUR Copy) ثشای اًشخبة الیِ کذی اٍل

 

 اًسخاب اٍلیي کدی الیِ اصلی
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  ِاسسفادُ هجذد اس فیلسز 6هزحل :Mothin Blur 

 اسز. دس ایٌجب  ثالفبصلِ دٌجشُ Ctrl + Alt + F سشیغ سشیي ساُ ثشای دسششسی ثِ آخشیي فیلششی کِ اػوبل کشدُ این  اسشفبدُ اص دکوِ ّبی هیبًجش

Motion Blur ِثبص هی ضَد  حبال قصذ داسین  فیلشش هحَضذگی سا ثصَسر افقی اػوبل کٌین  ثٌبثشایي  گضیٌِ صاٍی (Angle)  سا ثب هقذاس صفش سٌظین

 :کلیک ًوبییذ OK ًوبییذ ٍ سٍی دکوِ

 

Change the Angle to 0°. 

 :ثصَسر افقی اػوبل کشدُ اسزفشَضبح  فیلشش هحَضذگی سا 

 

 ًسیجِ اعوال فیلسز هحَ ضذگی عوَدی ٍ افقی
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  ِ7هزحل( ادغام کزدى :Mergeدٍ الیِ تا ّن ) 

سا اًشخبة ًوبییذ  ثب ایي کبس الیِ ای  Ctrl + E یب دکوِ ّبی هیبًجش Layer -> Merge Down دس حبلی کِ الیِ اٍلیي کذی فؼبل اسز هٌَی

 :هی ضَد Merge اسز ثب الیِ دبییٌی  ادغبم یبکِ دس حبلز اًشخبة 

 

   Merge Down-Layer <سفشي ثِ هٌَی

 :فشَضبح دٍ الیِ رکش ضذُ سا ثب ّن ادغبم هی کٌذ

 

 حاال دٍ الیِ هزتَط تِ افکر هحَضذگی عوَدی ٍ افقی تا ّن ادغام ضذُ اًذ

  

  ِاسسفادُ اس فیلسز هحَضذگی گاٍسی )ٍاگزایی( یا 8هزحل :Gaussian Blur 

ثٌظش هی آیٌذ  ثٌبثشایي اجبصُ دّیذ سب ثب اسشفبدُ اص یکی دیگش اص فلششّبی هحَضذگی  sharp کوی سیض ٍ motion blur لجِ ّبی فیلشش قجلی  یؼٌی

 :سا اًشخبة ًوبییذ Filter -> Blur -> Gaussian Blur آًْب سا کوی هحَ ٍ سبف کٌین. هٌَی Gaussian Blur یؼٌی

 

   Gaussian Blur-> Blur -Filter <رفسي تِ هٌَی
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صبف ضًَذ:  motion blur ضؼبع( سا ثقذسی ثِ سوز ساسز ثکطیذ کِ لجِ ّبی افکز) Radius   دسشِ ی لضًذGaussian Blurُ دس دٌجشُ

 ()دس ایي هَسد ثسشِ ثِ اًذاصُ سٌذ  خَدسبى ثب ًگبُ کشدى ثِ ًشیجِ هی سَاًیذ قضبٍر کٌیذ

 

 خیکسل 2حَالی هقذار  زا  Radiusافشایص گشیٌِ

 :هبًٌذ صیش ضذُ اسز Motion Blur کلیک ًوبییذ  حبال ًشیجِ صبف کشدى لجِ ّبی فیلشش OK ثشای ثسشِ ضذى دٌجشُ سٍی دکوِ ی

 

  Gaussian Blurًسیجِ تعذ اس اعوال فیلسز



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

  ِ9هزحل( اًسخاب دٍهیي الیِ کدی :BLUR copy 2) 

 :سٍی آى کلیک ًوبییذ (BLUR Copy) ثشای اًشخبة الیِ کذی دٍم

 

 اًسخاب دٍهیي الیِ کدی کِ در تاالی الیِ ادغام ضذُ قزار دارد

  ِاسسفادُ هجذد اس فیلسز 19هزحل :Gaussian Blur 

 .  یک افکز سبثص ًَس سا دس اعشاف کبساکششّبی هشي ایجبد کٌینGaussian Blur ایي ثبس قصذ داسین ثب اسشفبدُ اص فیلشش

 Gaussian سا اًشخبة ًوبییذ. دس دٌجشُ Ctrl + Alt + F شفبدُ هجذد اص آخشیي فیلششی کِ اسشفبدُ ضذُ  دکوِ ّبی هیبًجشثٌبثشایي ثشای اس

Blur ٌِگضی Radius  دیکسل  سٌظین ًوبییذ 8سا ثب هقذاس: 

 

 خیکسل 8زا هحذٍدُ   Radiusافشایص هقذار
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 :اعشاف هشي ایجبد ضذُ اسز کلیک کٌیذ  حبال یک سبثص ًَس صبف ٍ لغیف دس OK سٍی دکوِ

 

  Gaussian Blurًسیجِ کار تعذ اس اعوال هجذد فیلسز

 

  ِ11هزحل( اًسخاب سَهیي الیِ کدی :BLUR copy 3) 

   ثبالسشیي الیِ سا اًشخبة ًوبییذ: )سٌْب الیِ ای کِ ٌَّص سٍی آى فیلششی سا اػوبل ًکشدُ اینLayers دس دٌل

 

  Layersٌلکلیک رٍی تاالززیي الیِ در خ
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  ِادغام سَهیي الیِ کدی تا الیِ خاییٌی اش12هزحل : 

  Layer- <فؼبل اسز  هٌَی  (BLUR copy 2)ثشای ادغبم کشدى دٍ الیِ رکش ضذُ  دس حبلی کِ الیِ کذی سَم (7هشحلِ ) دسسز هبًٌذ قجل

Merge Down سا اًشخبة ًوبییذ. حبال هب سٌْب سِ الیِ داسین: 

 

 ٍ ادغام کزدى الیِ کدی سَم تا الیِ ای کِ افکر زاتص رٍی آى اعالم ضذ  Merge Down  >-Layerرفسي تِ هٌَ

 

  ِاضافِ کزدى یک الیِ هاسک13هزحل : 

 :کلیک ًوبییذ Add Layer Mask  سٍی آیکي Layers دس دبییي دٌل

 

  Add Layer Maskکلیک رٍی آیکي

ثٌذاًگطشی دس سوز ساسز الیِ  اضبفِ هی ضَد ٍ ثِ هب هی فْوبًذ کِ هبسک  یک سصَیش Add Layer Mask ثالفبصلِ ثؼذ اص کلیک سٍی آیکي

 :اضبفِ ضذُ اسز

http://beyamooz.com/photoshop-text/2340-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE#07
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 یک زصَیز تٌذاًگطسی سفیذ رًگ در سور راسر الیِ، اضافِ هی ضَد

 

  ِاًسخاب اتشار ضیة رًگ یا 14هزحل :Gradient Tool 

 :اًشخبة ًوبییذ سا (Gradient Tool)   اثضاس ضیت سًگ(Tools panel) دس دٌل اثضاسّب

 

 

 

 

 اًسخاب اتشار ضیة رًگ

  ِاًسخاب ضیة رًگ سفیذ تِ سیا15ُهزحل : 

ثبیذ یک حبضیِ سفیذ سًگ دس اعشاف سصَیش ثٌذاًگطشیِ هبسک کطیذُ ضذُ ثبضذ(  دکوِ  Layers دس حبلی کِ الیِ هبسک فؼبل اسز )دس دٌل

 .سٌظین ضَد (background) ٍ سیبُ ثشای دس صهیٌِ (foreground) سا اًشخبة کٌیذ سب سًگ سفیذ ثشای دیص صهیٌِ D هیبًجش

 (Gradient Picker) حبال  دس حبلی کِ اثضاس ضیت سًگ سا دس دسز داسیذ  دس جبیی اص سٌذ فشَضبح کلیک ساسز کشدُ ٍ دس دٌجشُ ظبّش ضذُ

 :سٍی آیکي ثبال ٍ سوز چخ آى  داثل کلیک ًوبییذ
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 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 

  Gradient Pickerدر خٌجزُ  (backgroundتِ fore) groundاًسخاب ضیة رًگ سفیذ تِ سیاُ

  ِاًسخاب گشیٌِ 16هزحل :"Reflected Gradient" )اس هیلِ افقی تاال )ضیة رًگ اًعکاسی 

 Reflected ثبال  سٍی آیکي (Options Bar) سا دس دسز داسیذ  اص هیلِ افقی (Gradient Tool) دس حبلی کِ اثضاس ضیت سًگ

Gradient ییذکلیک ًوب: 

 

 

  Option Barدر Reflected Gradient کلیک رٍی آیکي

 

 

  ِکطیذى ضیة رًگ رٍی الیِ هاسک17هزحل : 

 سا دس دسز داسیذ  دس هشکض سٌذ فشَضبح کلیک کشدُ ٍ ثب دبییي ًگِ داضشي کلیذ Gradient Tools دس حبلی کِ الیِ هبسک فؼبل اسز ٍ اثضاس

Shiftٌیذ: )ثب دبییي ًگِ داضشي دکوِ  هَس سا ثسوز ثبال ثکطیذ ٍ سّب ک Shiftضیت سًگ ثب سَجِ ثِ حشکز هَس دس جْز هحَس   X یب Y  یب ٍ

 (دسجِ اػوبل هی ضَد 54

 

 در هزکش سٌذ کلیک کزدُ ٍ تا خاییي ًگِ داضسي کلیذ هَس آًزا تسور تاال تکطیذ ٍ رّا کٌیذ

 



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

یک ضیت سًگ اًؼکبسی سا سٍی الیِ هبسک سسن هی کٌذ. ّوبى عَس کِ دس سصَیش ثب سّب کشدى هَس  فشَضبح دس ًقغِ ای کِ هَس سا سّب کشدُ ایذ  

صیش هطبّذُ هی کٌیذ  سٌْب فضبی هیبًی هشي  ثصَسر کبهل قبثل سٍیز اسز ٍ سذس ثشذسیج افکز هحَ ضذگی ثِ سوز ثبال ٍ دبییي اػوبل ضذُ 

 :اسز

 

  (Gradient reflected)ًسیجِ اعوال ضیة رًگ اًعکاسی

  ِ18هزحل( ِایجاد کدی اس الی :duplicate) 

 :سا اًشخبة ًوبییذ Ctrl + J فؼبل اسز  دکوِ هیبًجش (BLUR copy 2) دس حبلی کِ الیِ هبسک گزاسی ضذُ

 

  Layersایجاد کدی اس الیِ تاالیی در خٌل



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 :ایٌکبس ثبػث هی ضَد کِ ضذر سبثص ًَس ثیطشش ضَد ٍ هشي ثیطشش ثِ حبلز ضجح دس آیذ

 

 زاتص ًَر در اطزاف هسي تیطسز ضذُ اسر حاال ضذذ

 :اسشفبدُ هی کٌین Ctrl + J هی سَاًیذ ضذر سبثص سا ثب ایجبد چٌذ کذی دیگش افضایص دّیذ. هب چٌذ ثبس دیگش اص

 

 ایجاد چٌذ کدی دیگز اس الیِ هاسکذاری ضذُ، تزای افشایص ضذذ زاتص



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 

 س ایجاد چٌذ کدی ٍ افشایص افکر زاتصًسیجِ تعذ ا

  ِرًگی کزدى هسي تا اسسفادُ اس الیِ 19هزحل :Hue/Saturation Adjustment 

کلیک  New Adjustment Layer سٍی آیکي Layers ثِ ػٌَاى آخشیي هشحلِ  اجبصُ دّیذ سب افکز سا سًگی کٌین. ثٌبثشایي دس دٌل

 :ًوبییذ

 

  t LayerNew Adjustmenکلیک رٍی آیکي

 

 :سا اًشخبة ًوبییذ Hue/Saturation اص لیسز ظبّش ضذُ  گضیٌِ

 

  Hue/Saturationاًسخاب گشیٌِ



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

ظبّش هی ضًَذ ٍ  Adjustments دس دٌل Hue/Saturation اسشفبدُ هی کٌیذ  گضیٌِ ّب ٍ کٌششل ّبی CS5 یب CS4 اگش اص فشَضبح

 ٍ Hue سا فؼبل کٌیذ ٍ سذس کٌششل ّبی Colorize ضَد. اثشذا سیک گضیٌِ ٍ دبییي سش  یک دٌجشُ هجضا ًوبیبى هی CS3 ثشای ًسخِ

Saturation ٌِسا هبًٌذ صیش سٌظین ًوبییذ: )گضی Hue  ثشای افضایص ضذر سًگ  گضیٌِ "321"سا ثب هقذاس ٍ Saturation  سٌظین  54سا ثب هقذاس

 هی کٌین

 

  Hue  ٍrationSatuٍ زٌظین گشیٌِ ّای  Colorizeفعال کزدى زیک

 :دس ایٌجب ثؼذ اص سًگی کشدى هشي  افکز هحَضذگی ضجح هبًٌذ ثِ صَسر کبهل اػوبل ضذُ اسز

 

 ًسیجِ ًْایی

 



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 

 (ًَضسِ داخل در عکس دادى قزار) کار اًجام 

 اسر سیز ی هزحلِ 17 ضاهل ًَضسِ، داخل در عکس دادى قزار آهَسش افکر: 

  ِتاس کزدى زصَیزی کِ هی خَاّین تِ عٌَاى خس سهیٌِ اس آى اسسفادُ کٌین1هزحل :. 

  ِاًسخاب اتشار2هزحل : Type 

  ِاًسخاب فًَر3هزحل : 

  ِاًسخاب رًگی هٌاسة تزای ًَضسِ کِ اس زصَیز خس سهیٌِ قاتل زطخیص تاضذ4هزحل : 

  ِزایح کزدى اٍلیي حزف کلوِ هَرد ًظز5هزحل : 

  ِزغییز اًذاسُ ٍ جا تِ جا کزدى حزف زایح ضذُ در صَرذ لشٍم6هزحل : 

  ِاضافِ کزدى7هزحل : Stroke (تِ حزف )ایي هزحلِ اخسیاری اسر 

  ِکدی کزدى الیِ ًَضس8ِهزحل : 

  ِجا تِ جا کزدى الیِ کدی ضذُ تِ هکاى هٌاسة9هزحل : 

  ِزغییز دادى ًَضس10ِهزحل : 

  ٍِارد کزدى حزٍف تاقیواًذ11ُهزحل : 

  ِاًسخاب الیِ اٍلیي حزف اس خٌل الیِ ّا12هزحل : 

  ِتاس کزدى زصَیز تزای قزار دادى در داخل حزف13هزحل : 

  ِاًسقال دادى زصَیز تِ صفحِ کاری14هزحل : 

  ِایجاد15هزحل : Clipping Mask 

  ِزف: زغییز دادى اًذاسُ ٍ جا تِ جا کزدى زصَیز داخل ح16هزحل 

  ِزکزار هزاحل تزای حزٍف تاقیواًذ17ُهزحل : 

 ِکٌین اسسفادُ آى اس سهیٌِ خس عٌَاى تِ خَاّین هی کِ زصَیزی کزدى تاس: 1 هزحل. 

صَیش ثشای اسشفبدُ کشدى ثِ ػٌَاى دس صهیٌِ هی ثبضذ. الجشِ ًیبصی ًیسز حشوبً اص یک سصَیش ثِ ػٌَاى دس صهیٌِ اسشفبدُ کٌیذ. اٍلیي کبس ثبص کشدى س

 .هی سَاًیذ اص سًگ  عیف سًگ یب الگَی سصَیشی ثِ ػٌَاى دس صهیٌِ اسشفبدُ کٌیذ. هب سصَیش صیش سا ثِ ػٌَاى دس صهیٌِ اسشفبدُ هی کٌین
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صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 زصَیز اسسفادُ ضذُ تزای خس سهیٌِ

 اًسخاب اتشار 2لِ هزح :Type 

 .سا اص سٍی صفحِ کلیذ فطبس دّیذ سب اًشخبة ضَد T سا اص دٌل الیِ ّب اًشخبة ًوبییذ ٍ یب کلیذ Type اثضاس

 

  Typeاًسخاب اتشار

 اًسخاب فًَر3لِ هزح : 

الی صفحِ قشاس داسد سفشِ ٍ فًَز هَسد ًظش سا اًشخبة ًوبییذ. اص فًَشی ضخین اسشفبدُ کٌیذ سب ثِ ًَاس گضیٌِ ّب کِ دس ثب Type ثؼذ اص اًشخبة اثضاس

 ًَزسصَیشی کِ دس داخل حشٍف قشاس هی دّیذ ثْشش دیذُ ضًَذ. دسثبسُ اًذاصُ فًَز ًیض ًگشاى ًجبضیذ ثؼذاً آى سا سٌظین خَاّین کشد. هب اص ف

Mathmos Original  سَاًیذ آى سا اص لیٌک صیش داًلَد کٌیذاسشفبدُ هی کٌین کِ هی. 

 

  Typeاًسخاب فًَر اس ًَار گشیٌِ ّای اتشار

 

 ِتاضذ زطخیص قاتل سهیٌِ خس زصَیز اس کِ ًَضسِ تزای هٌاسة رًگی اًسخاب: 4 هزحل 

هغوئي ضَیذ کِ سًگ اًشخبثی ثشای ًَضشِ سًگی ثبضذ کِ اص سصَیش دس صهیٌِ قبثل سطخیص ثبضذ. سًگ سیبُ دس سصَیش  قجل اص سبیخ کشدى ًَضشِ

دُ کٌین اًشخبثی هب ثیطشش هی ثبضذ. سًگ دیص فشض ًیض کِ دس ًَاس گضیٌِ ّب اًشخبة ضذُ سًگ سیبُ هی ثبضذ کِ اگش اص سًگ سیبُ ثشای ًَضشِ اسشفب

 .ی ضَد ثٌبثشایي اص سًگ دیگشی اسشفبدُ هی کٌین. ثشای ایي کبس سٍی کبدس سًگ هَجَد دس ًَاس گضیٌِ ّب کلیک کٌیذثِ سخشی قبثل دیذى ه

 

 کلیک رٍی کادر رًگ ٍ اًسخاتی رًگی هسوایش اس رًگ زصَیز خس سهیٌِ

َاًیذ سًگی هشوبیض اص سصَیش دس صهیٌِ سا اًشخبة ثبص هی ضَد کِ هی س Color Pickerثؼذ اص کلیک سٍی کبدس سًگ دس ًَاس گضیٌِ ّب کبدس هحبٍسُ ای

 .ًوبییذ. هب سًگ قشهض سا اًشخبة هی کٌین



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 

 اًسخاب رًگ

ثسشِ ضَد. هالحضِ هی کٌیذ کِ سًگ کبدس سًگ ًَاس گضیٌِ ثِ سًگ  Color Pickerکلیک کٌیذ سب کبدس هحبٍسُ ای OK ثؼذ اص اًشخبة سًگ سٍی

 .قشهض سجذیل هی ضَد

 

 ًگ کادر رًگ ًَار گشیٌِ ّازغییز یاقسي ر

 

 ًِظز هَرد کلوِ حزف اٍلیي کزدى زایح: 5 هزحل 

اگبًِ چَى ثشای ّش حشف اص کلوِ هَسد ًظش اص سصبٍیش هخشلفی اسشفبدُ هی کٌین ثٌبثشایي ّش حشف سا ثِ صَسر جذاگبًِ سبیخ هی کٌین. ثب سبیخ جذ

 صفحِ کبسی کلیک کٌیذ ٍ اٍلیي حشف کلوِ هَسد ًظش سا سبیخ کٌیذ. هب اص کلوِ حشٍف  ّش کذام اص حشف ّب دس یک الیِ قشاس هی گیشًذ. سٍی

SPACE اسشفبدُ هی کٌین دس اٍلیي حشفی کِ سبیخ هی کٌین حشف S هی ثبضذ. 



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 

  Sزایح کزدى حزف

 .  اص ًَاس گضیٌِ ّب سیک گضیٌِ سأییذ سا ثضًیذ سب اص حبلز ٍیشایص خبسج ضَیذS ثؼذ اص سبیخ کشدى حشف

 

 ییذ ًَضسِ تا زیک سدى گشیٌِ هزتَطِ در ًَار گشیٌِ ّازأ

ٍ دیگشی الیِ ی هشثَط ثِ حشف اٍل کلوِ هَسد ًظش کِ  Background اگش ثِ دٌل الیِ ّب ًگبُ کٌیذ دٍ سب الیِ هطبّذُ خَاّیذ کشد. یکی الیِ

 .ثبالسشیي الیِ هی ثبضذ

 

 ٍ الیِ ًَضسِ  Backgroundالیِ

 



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 ِلشٍم صَرذ در ضذُ زایح حزف کزدى جا تِ جا ٍ ُاًذاس زغییز: 6 هزحل 

 Free دس هک( سا فطبس دّیذ سب کبدس Command+T هؼبدل) Ctrl+T اگش هی خَاّیذ اًذاصُ ٍ هکبى حشف سا سغییش دّیذ کلیذّبی

Transform دس اعشاف حشف ظبّش ضَد. کلیذ Shift  ِکبدسسا دبییي ًگِ داسیذ ٍ ثب اسشفبدُ اص دسشگیشُ ای کِ دس گَض Free Transform 

 ثبػث هی ضَد سب عَل ٍ اسسفبع هشٌبست ثب یکذیگش سغییش کٌٌذ. ّوچٌیي هی سَاًیذ کلیذ Shift قشاس داسد اًذاصُ آى سا سغییش دّیذ. ًگِ داضشي کلیذ

Alt (هؼبدل Option  سا ًگِ داسیذ سب سغییش اًذاصُ اص ٍسظ حشف ثبضذ. ثشای جب ثِ جب کشدى حشف ًیض دس )ّش کجبی داخل کبدسدس هک Free 

Transform کلیک کٌیذ ٍ ثب ًگِ داضشي دکوِ هبٍس آى سا ثِ هکبى هَسد ًظش حشکز دّیذ. 

 

 زغییز اًذاسُ ٍ جا تِ جا کزدى حزف

 .دس هک( سا فطبس دّیذ سب سغییشار اػوبل ضَد Return هؼبدل) Enter ثؼذ اص سغییش اًذاصُ ٍ جب ثِ جب کشدى حشف  کلیذ

 ِکزدى اضافِ: 7 هزح Stroke )تِ حزف )ایي هزحلِ اخسیاری اسر 

چَى اص یک سصَیش ثِ ػٌَاى دس صهیٌِ اسشفبدُ کشدُ این ٍ ًَضشِ سا سٍی آى قشاس 

 Stroke دادُ این هوکي اسز ًَضشِ هب خَاًب ًجبضذ. ثشای خَاًبیی ًَضشِ ثِ آى

ٍلی هب دس سا دس آخشیي هشاحل اضبفِ کٌین  Stroke اضبفِ هی کٌین. هی سَاًین

ایي هشحلِ ایي کبس سا اًجبم هی دّین سب دس ٍقشوبى صشفِ جَیی ضَد چَى اص ایي 

ّن کذی هی ضَد  Stroke الیِ ثشای سبیش حشٍف کذی خَاّین گشفز ٍ دسًشیجِ

سٍی  Stroke اضبفِ کٌین. ثشای اضبفِ کشدى Stroke ٍ دیگش ًیبصی ًیسز سب

 .ب قشاس داسد کلیک کٌیذکِ دس دبییي دٌل الیِ ّ Layer Style آیکي

 

 کلیک رٍی آیکي خٌل الیِ ّا



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 .سا اًشخبة ًوبییذ Stroke اص لیسز ثبص ضذُ گضیٌِ

 

  Layer Styleاس لیسر  Strokeًسخابا

کِ  ثبص هی ضَد. اٍلیي کبس ایي اسز Stroke ثِ ّوشاُ سٌظیوبر ٍ گضیٌِ ّبی هشثَط ثِ Layer Style کبدس هحبٍسُ ای Stroke ثؼذ اص اًشخبة

 سا افضایص دّیذ سب ًشیجِ کبسسبى ثْشش ثبضذ. هقذاس Size کبّص دّین. اگش هیضاى سصٍلیطي اًشخبثی ضوب صیبد هی ثبضذ 2pxسا ثِ  Size هقذاس

Position سا ًیض ثشاثش Inside قشاس هی دّین ٍ دس آخش سًگ Stroke ب کِ ثِ عَسدیص فشض قشهض هی ثبضذ ٍ هٌبست ًیسز سا سغییش هی دّین. ه

کِ ثبص هی ضَد سًگ سفیذ سا  Color Picker اص سًگ سفیذ اسشفبدُ هی کٌین. ثشای ایي کبس سٍی کبدس سًگ کلیک هی کٌین ٍ اص کبدس هحبٍسُ ای

 .اًشخبة هی کٌین

 

  Strokeگشیٌِ ّای هزتَط تِ

 خبسج ضَیذ. دس سصَیش صیش Layer Style حبٍسُ ایکلیک کٌیذ سب سغییشار اػوبل ضَد ٍ اص کبدس ه OK ثؼذ اص سٌظین کشدى هقبدیش گفشِ ضذُ سٍی

Stroke سفیذ سًگ سا هالحضِ هی کٌیذ. 



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 

 تِ ًَضسِ  Strokeاضافِ ضذى

 ِالیِ ًَضسِ کزدى کدی: 8 هزحل 

د ًظش کبهل ضَد. ثب قجل اص ایٌکِ داخل حشف سبیخ ضذُ سصَیشی سا قشاس دّین ثب کذی کشدى الیِ ًَضشِ ثقیِ حشٍف سا ًیض اضبفِ هی کٌین سب کلوِ هَس

دس هک( اص الیِ ًَضشِ کذی هی گیشین. ثؼذ اص کذی کشدى الیِ ًَضشِ  دس صفحِ کبسی  Command+J هؼبدل) Ctrl+J فطبس دادى کلیذّبی

 S یِ ای کِ حشفسغییشی سا هالحضِ ًوی کٌیذ اهب اگش ثِ دٌل الیِ ّب ًگبُ کٌیذ هی ثیٌیذ کِ اص الیِ ًَضشِ یک کذی ایجبد ضذُ اسز کِ دس ثبالی ال

 .سا سبیخ کشدُ این قشاس داسد

 

 کدی کزدى الیِ ًَضسِ



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 ِهٌاسة هکاى تِ ضذُ کدی الیِ کزدى جا تِ جا: 9 هزحل 

شٍف ثب کذی کشدى الیِ ًَضشِ  حشف دٍم سا ایجبد هی کٌین. الجشِ دٍ سب هطکل داسین. اٍلیي هطکل ایي اسز حشٍف سٍی ّن افشبدُ ٍ دٍم ایٌکِ ح

ًیبص داسین کِ هی سَاًیذ آى سا اص دٌل  Move ی ثبضذ. ثشای حل کشدى هطکل اٍل  الیِ ثبالیی سا جب ثِ جب هی کٌین. ثشای ایي کبس ثِ اثضاسسکشاسی ه

فبدُ ثِ عَس هَقز اسش Move اثضاسّب اًشخبة ًوبییذ اهب ایي کبس ثبػث هی ضَد سب ٍقز ضوب سلف ضَد. ساُ دیگشی ٍجَد داسد کِ هی سَاًیذ اص اثضاس

 دس هک( اص سٍی صفحِ کلیذ  اثضاس Command هؼبدل) Ctrl کٌیذ. اگش اص اثضاسّبی دیگشی اسشفبدُ هی کٌیذ هی سَاًیذ ثب ًگِ داضشي کلیذ

Move اگش اثضاس( .سا ثِ عَس هَقز اًشخبة ًوبییذ Hand دس حبلی کِ کلیذ .)دس حبلز اًشخبة ثبضذ ایي سٍش کبس ًوی کٌذ Ctrl (هؼبدل 

Command دس هک( سا دبییي ًگِ داضشِ ایذ کلیذ Shift  سا ًیض دبییي ًگِ داسیذ ٍ سذس سٍی حشف سبیخ ضذُ کلیک کٌیذ ٍ آى سا ثِ صَسر افقی

 .ثِ سوز ساسز حشکز دّیذ سب دس هکبى هٌبست قشاس گیشد

 

 تزای جا تِ جا کزدى حزف دٍم  Moveاسسفادُ اس اتشار

 

 ًَِضسِ دادى زغییز: 19 هزحل 

هشحلِ ًیبص داسین سب ًَضشِ یب حشف سا سغییش دّین. ثشای ایي کبس سٍی  دس ایي

 .سصَیش ثٌذاًگطشی الیِ ًَضشِ دس دٌل الیِ داثل کلیک کٌیذ

 

 داتل کلیک رٍی زصَیز تٌذاًگطسی الیِ ًَضسِ

 

 



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 :ثب داثل کلیک سٍی الیِ ًَضشِ  حشف ثِ صَسر صیش دس هی آیذ

 

 اًسخاب ضذى حزف

 .سا سبیخ هی کٌین P اسشفبدُ هی کٌین حشف SPACE د ًظشسبى سا سبیخ کٌیذ. چَى اص کلوِحشف دٍم اص کلوِ هَس

 

 زغییز دادى حزف تِ دٍهیي حزف اس کلوِ هَرد ًظز

 .ثؼذ اص ٍاسد کشدى حشف سٍی گضیٌِ سأییذ دس ًَاس گضیٌِ ّب کلیک کٌیذ سب اص حبلز ٍیشایص خبسج ضَیذ

 ّا کلیک رٍی گشیٌِ زأییذ اس ًَار گشیٌِ

  

 



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 ِتاقیواًذُ حزٍف کزدى ٍارد: 11 هزحل 

ثشای سٌظین فبصلِ ثیي حشٍف اسشفبدُ کٌیذ سب ثِ ًشیجِ هَسد ًظش  Move سا ثشای اضبفِ کشدى حشٍف ثبقیوبًذُ سکشاس کٌیذ. اص اثضاس 34سب  8هشاحل 

 .ثشسیذ. دس سصَیش صیش ًشیجِ کبس سا هی ثیٌیذ

 

 کلوِ هَرد ًظززکزار سِ هزحلِ قثلی تزای کاهل کزدى 

اضبفِ هی  Stroke سا ثِ حشف اٍل اضبفِ کشدُ ثَدین ٍ اص آى کذی گشفشِ این ثِ ثقیِ حشٍف ثِ صَسر خَدکبس Stroke سَجِ داضشِ ثبضیذ کِ چَى

 .دّین قشاس هخشلفی  ضَد. اگش ثِ دٌل الیِ ّب ًگبُ کٌیذ هی ثیٌیذ کِ ّش حشف دس یک الیِ قشاس داسد ٍ هب ثِ ساحشی هی سَاًین داخل آًْب سصبٍیش

 

 قزار گزفسي ّز حزف داخل یک الیِ

 

 



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 ِّا الیِ خٌل اس حزف اٍلیي الیِ اًسخاب: 12 هزحل 

هی ثبضذ.  S ثؼذ اص ایٌکِ ّوِ حشٍف سا اضبفِ کشدین هی سَاًین دس داخل آًْب سصبٍیش هَسد ًظش سا قشاس دّین. اص اٍلیي حشف ضشٍع هی کٌین کِ حشف

 .ٌل الیِ ّب کلیک کٌیذ. هطبّذُ خَاّیذ کشد کِ سًگ آى آثی ضذُ ٍ اًشخبة هی ضَددس د S سٍی الیِ حشف

 

 اًسخاب اٍلیي الیِ اس خٌل الیِ ّا

 ِقزار تزای زصَیز کزدى تاس: 13 هزحل 

 حزف داخل در دادى

ثؼذ اص اًشخبة الیِ حشف اٍل اص دٌل الیِ ّب سصَیش هَسد ًظش ثشای 

کٌیذ. اگش ثؼذ اص ثبص کشدى سصَیش قشاس دادى دس داخل حشف سا ثبص 

 F هَسد ًظش فشَضبح آى سا ثِ صَسر سوبم صفحِ ًطبى داد کلیذ

سا اص سٍی صفحِ کلیذ فطبس دّیذ سب اص ایي حبلز خبسج ضَد. هب اص 

 .سصَیش صیش اسشفبدُ هی کٌین

 

 یکی اس زصاٍیز هَرد اسسفادُ تزای قزار دادى در داخل حزف

 

 ِکاری صفحِ تِ زصَیز دادى اًسقال: 14 هزحل 

سّب  ثش سٍی ّش کجبی سصَیشی کِ ثبص کشدُ ایذ کلیک کشدُ ٍ دکوِ هبٍس سا دبییي ًگِ داسیذ ٍ سذس هبٍس سا ثِ صفحِ کبسی ثشدُ ٍ دکوِ هبٍس سا

 .کٌیذ سب سصَیش ثِ صفحِ کبسی هٌشقل ضَد



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 

 کلیک رٍی زصَیز ٍ کطیذى آى تِ صفحِ کاری

 .دس صفحِ کبسی ثِ دٌل الیِ ّب ًگبُ کٌین هی ثیٌین کِ سصَیش هب دس ثبالی الیِ حشف اٍل قشاس گشفشِ اسزاگش ثؼذ اص قشاس دادى سصَیش 

 

 در تاالی الیِ حزف اٍل  Layer1قزار گزفسي الیِ زصَیز تا ًام

 .دس صفحِ کبسی ًیض هطبّذُ هی کٌیذ کِ سصَیش هب سٍی حشف اٍل قشاس گشفشِ اسز ٍ حشف اٍل قبثل هطبّذُ ًیسز



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
  قزار گزفسي زصَیز رٍی حزف اٍل

 

 ِایجاد: 15 هزحل Clipping Mask 

اسشفبدُ هی کٌین. ثب ایي کبس ًَضشِ یب حشف ثشای سصَیش ثبالی آى سجذیل ثِ هبسک هی  Clipping mask اص حشف داخل دس سصَیش دادى قشاس ثشای 

 Clippingهطبّذُ خَاّذ ضذ ٍ ثقیِ سصَیش ًبدذیذ هی ضَد. ثشای ایجبد  ضَد یؼٌی فقظ قسوشی اص سصَیش کِ ثش سٍی حشف قشاس گشفشِ اسز قبثل

Mask  دس دٌل الیِ ّب سٍی الیِ سصَیش کِ ًبم آىLayer1  هی ثبضذ کلیک کشدُ ٍ سذس ثِ هٌَیLayer  ٌِسفشِ ٍ گضیCreate Clipping 

Mask .سا اًشخبة ًوبییذ 

 



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

  Layerاس هٌَی  Create Clipping Maskاًسخاب

دس هک( اسشفبدُ کٌیذ. ثب ّش کذام اص سٍش ّبی گفشِ ضذُ  Option+Command+G هؼبدل) Alt+Ctrl+G ي هی سَاًیذ اص کلیذّبیّوچٌی

اسشفبدُ کٌیذ. اگش ثِ دٌل الیِ ّب ًگبُ کٌیذ هی ثیٌیذ کِ سصَیش ثٌذاًگطشی الیِ سصَیش ثِ عشف سوز ساسز سفشِ ٍ  Clipping Mask هی سَاًیذ اص

 .ثب هَفقیز اًجبم ضذُ اسز Clipping Mask بییي دس سوز چخ آى ایجبد ضذُ اسز کِ هؼٌی ایٌْب ایي اسز کِ ایجبدیک فلص سٍ ثِ د

 

  Clipping Maskاعوال ضذى

 .دس صفحِ کبسی ًیض هالحضِ هی کٌیذ کِ سصَیش دس داخل حشف قشاس گشفشِ اسز

 

 قزار گزفسي زصَیز در داخل حزف

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 ِحزف داخل زصَیز کزدى جا تِ جا ٍ سُاًذا دادى زغییز: 16 هزحل 

حبلی کِ الیِ  دس داخل اٍلیي حشف سصَیش هَسد ًظش سا قشاس دادین. دس ایي هشحلِ اًذاصُ ٍ هکبى آى سا سغییش هی دّین سب ثِ ًشیجِ هَسد ًظش ثشسین. دس

دس اعشاف  Free Transform کبدس دس هک( سا فطبس دّیذ سب Command+T هؼبدل) Ctrl+T سصَیش دس حبلز اًشخبة هی ثبضذ کلیذّبی

داسای دسشگیشُ ّبیی هی ثبضذ کِ دس کٌبسُ ّب ٍ گَضِ ّب قشاس داسًذ. اگش ضوب ایي دسشگیشُ ّب سا ًوی  Free Transform سصَیش ظبّش ضَد. کبدس

دس  Command+0 هؼبدل) Ctrl+0 ثیٌیذ ثِ خبعش ایي اسز کِ خبسج اص هحذٍدُ دیذ دس صفحِ کبسی هی ثبضذ کِ ثب فطبس دادى کلیذ ّبی

دس  هک( هی سَاًیذ هقیبس صفحِ کبسی سا سغییش دّیذ سب آًْب سا ثجیٌیذ. ثب کلیک ٍ دبییي ًگِ داضشي دکوِ هبٍس سٍی یکی اص دسشگیشُ ّبیی کِ

ثبػث هی  Shift یش یبثذ. کلیذهبٍس سا ثِ عشف داخل سصَیش یب ثیشٍى آى ثکطیذ سب اًذاصُ آى سغی Shift گَضِ ّب قشاس داسًذ ٍ سذس ًگِ داضشي کلیذ

دس هک( سا دبییي ًگِ داسیذ ثبػث هی ضَد  Option هؼبدل) Alt ضَد سب عَل ٍ اسسفبع سصَیش هشٌبست ثب یکذیگش سغییش دیذا کٌٌذ. ّوچٌیي اگش کلیذ

لیک کشدُ ٍ دکوِ هبٍس سا دبییي ًگِ ک Free Transform سب سغییش اًذاصُ اص هشکض سصَیش اًجبم ضَد. ثؼذ اص سغییش دادى اًذاصُ  دس داخل کبدس

 .داسیذ ٍ هبٍس سا حشکز دّیذ سب سصَیش جب ثِ جب ضَد ٍ دس هکبى هَسد ًظشسبى قشاس دّیذ

 

 تزای زغییز دادى اًذاسُ ٍ جا تِ جا کزدى حزف  Free Transformاسسفادُ اس کادر

ًبدذیذ ضَد. دس ایٌجب  Free Transform سغییشار اػوبل ضذُ ٍ کبدسدس هک( سا فطبس دّیذ سب  Return هؼبدل) Enter ثؼذ اص اًجبم کبس کلیذ

 .کبس هب ثب حشف اٍل سوبم هی ضَد



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 

 زکویل ضذى کار حزف اٍل

 

 ِتاقیواًذُ حزٍف تزای هزاحل زکزار: 17 هزحل 

یذ. اٍل اص ّوِ سٍی الیِ حشف ثؼذی دس دٌل ثشای قشاس دادى سصَیش دس داخل حشٍف ثبقیوبًذُ ّوبى هشاحلی کِ ثشای حشف اٍل اًجبم دادیذ سا سکشاس کٌ

بسی الیِ ّب کلیک کٌیذ. سصَیش هَسد ًظش سا ثبص کٌیذ. سٍی سصَیش کلیک کٌیذ ٍ دکوِ هبٍس سا دبییي ًگِ داسیذ سذس سصَیش سا ثِ داخل صفحِ ک

اسشفبدُ کٌیذ سب سصَیش دس داخل حشف قشاس گیشد  Clipping Mask ثکطیذ. سصَیش دس ثبالی الیِ حشفی کِ آى سا اًشخبة کشدُ ایذ قشاس هی گیشد. اص

ثشای سغییش اًذاصُ ٍ جب ثِ جب کشدى سصَیش داخل حشف اسشفبدُ کٌیذ. ثب سکشاس ایي هشاحل ثشای ّش حشف سصَیش  Free Transform ٍ دس آخش اص

 .هخشلفی قشاس دّیذ

الیِ ّب کِ دس سصَیش صیش ًطبى دادُ ضذُ اسز ًگبُ کٌیذ هی ثیٌیذ کِ ثشای ّش هب ثشای حشٍف ثبقیوبًذُ هشاحل گفشِ ضذُ سا سکشاس کشدین ٍ اگش ثِ دٌل 

 .حشف  اص سصَیش هشفبٍسی اسشفبدُ کشدین



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 

 ًطاى دادُ ضذى زصاٍیز هسفاٍذ تزای ّز حزف در خٌل الیِ ّا

د سب ًشیجِ کبس کوی حبلز ثی سٍحی حشٍف ثبػث هی ضَ Stroke ثؼذ اص ایٌکِ دس داخل ّوِ حشٍف سصَیشی سا قشاس دادیذ هشَجِ هی ضَیذ کِ

اسشفبدُ کشدُ ٍ سًگ آى سا آثی ثٌفص سٍضي اًشخبة هی کٌین سب ضجیِ سًگ ّبی سصَیش  Outer Glow داضشِ ثبضذ. ثشای سفغ ایي هطکل اص افکز

بدُ هی کٌین. ثشای ایٌکِ ثشای ایي کبس اسشف Outer Glow ٍ گضیٌِ Layer Style ضَد. اص کبدس هحبٍسُ ای Background اسشفبدُ ضذُ ثشای

 .خَدداسی هی کٌین Outer Glow هشاحل کبس عَالًی ًطَد اص گفشي جضء ثِ جضء هشاحل اضبفِ کشدى

 



                                                                                                   
 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4حداقل  قابل توجه مدرسین محترم :

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 

  

 

 خزٍصُ عولی:

ّز دٍ زکٌیک در ) اس هجالذ جلسِ گذضسِ زایح  اًسخاب دٍ لَگَ 

  اجزا کٌیذ(ایي جلسِ 

)تزای ّز لَگَ یک زکٌیک )آساد 

 فًَر اس اسسفادُصزفا  


