بسمه تعالي
هنرستان علوم

نمونه سوال امتحانی

نام :
نامخانوادگي:

نامدرس :کاربر Autodesk Maya

 .1در کدام قسمت می توان منوها و گزینه های آن را به صورت دسته بندی نمایش داد؟
الف) Status Line

ب) Shelf Area

ج) ToolBox

***د) Panel Menu

 .2کدام ابزار جهت چرخش شی درون صحنه است؟
الف) Move

ب) Transform

ج) Scale

***د) Rotate

 .3با استفاده از کدام گزینه می توان شی یا اشیا موجود در صحنه را تکثیر نمود؟
الف) Ctrl + C

ب) Duplicate

ج) Move

***د) همه موارد

 .4در ترسیم چند ضلعی ها ،کدام گزینه جهت ترسیم مکعب کاربرد دارد؟
الف) Sphere

***ب) Cube

ج) Pipe

د) Helix

 .5در دستور  Booleanانتخاب کدام گزینه سبب می شود تا اشیا به یکدیگر اضافه شوند و شی واحدی را
تشکیل دهند؟
***الف) Add

ب) Difference

ج) Intersection

د) Union

 .6در تنظیمات مواد ،در کدام قسمت نام ماده انتخاب شده نمایش داده می شود؟
الف) Type

ب) Sample

***ج) Material Name

د) Name

 .7با استفاده از کدام گزینه می توان رنگ محیطی ماده اعمال شده را تغییر داد؟
الف) Color

***ب)Ambient Color

ج) Fill Color

د) Transparency

 .8از کدام منبع نور برای ساخت جلوه های نوری مانند رقص نور استفاده می شود؟
الف) Spot Light

ب) Volume Light

***ج) Directional Light

د) Area Light

 .9با استفاده از کدام پارامتر می توان مه و بخار به آسمان افزود؟
الف) Saturation

ب) Horizon Blur

ج) Night Color

***د) Haze
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صفحه 2:

 .11در کدام نوع انیمیشن شی بر روی مسیر خاصی حرکت می کند؟
***الف)Path

ب) Keyframe

ج) Nonlinear

د) Deformer

 .11جهت محدود کردن مفصل مانند مفصل زانو ،کدام قید مناسب است؟
الف) Point

ب) Aim

ج) Orient

***د) Pole Vector

 .12جهت ساختن یک الیهی جدید در پانل  Render Layerاز کدام گزینه میتوان استفاده کرد؟
***الف) Create New Layer

ب) Create Empty Layer

ج) New Layer

د) Make Layer

 .13نرم افزار مایا به صورت پیش فرض از کدام نوع  Renderاستفاده می کند ؟
الف) Maya Software

***ب) Mental Ray

ج)Maya Hardware

د) Maya Render

 .14نرم افزار مایا از کدام زبان های برنامه نویسی پشتیبانی می کند؟
الف) C#.net

***ب) C++

ج) Java

د) Python

 .15در پنجره  Script Editorاگر بخواهیم فقط پنل دستورات نمایش داده شود ،از کدام گزینه میتوان
استفاده کرد؟
الف) Show Input

ب) Show History

ج) Show Both

***د) Show Stack

 .16در تن ظیمات قلم مو کدام گزینه سبب افزایش اندازه قلم مو می شود؟
الف) Brush Width

***ب) Brush Size

ج) Global Scale

د) Twist

 .17کدام گزینه جهت ایجاد درخشندگی روی  Strokeها کاربرد دارد؟
الف) Twist

***ب) Glow

ج) Shading

د) Tube

 .18با استفاده کدام افکت می توان شعله آتش را شبیه سازی کرد؟
الف) Smoke

***ب) Fire Work

ج) Shatter

د) Fire

 .19جهت ایجاد دریاچه از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) Ocean

ب) Emitters

***ج) Pond

د) Fluid

 .21کدام گزینه باعث فر خوردن مو می شود؟
الف) Polar

ب) Thining

ج) Clump

***د) Curl

