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  ؟است میدان عمق کاهش یدیافراگم نوع چه از استفاده نتیجه-1

 بسته نیمه.د                            .مشترکج                                .بستهب                                    .بازالف

 نامند؟ می چه را صحنه برای شده نوشته موسیقی هرگونه-2
 صحنه .موسیقید                    پایانی .موسیقیج                        زتیترا .موسیقیب                                        .موسیقیالف

  بندی ترکیب اقسام از یکی-3
    محیط بوسیله بندی .ترکیبب                                                          طراحی وسیله به بندی .ترکیبالف

 فردی بندی ترکیب.د                                                              دوربین وسیله به بندی .ترکیبج

 میشود. دیده موضوع اندام ی همه نما کدامدر-4
 بسته نیمه.د                                     بسته .تمامج                             .دورمتوسطب                                       .دورالف

 دارد؟ کاربرد تلویزیونی خبری های مستندوگزارش های درفیلم نما کدام-5
 آرشیوی .نماید                       معرفی .نمایج                    دست روی نمای.ب                         دوربین به رو نمای .الف

 دارد. مقاومتی چه جانبی نیروهای درمقابل وزن اماسبک بزرگتر ظاهرا موضوع-6

 متوسط.د                                    .بیشترج                                        .زیادب                                             کمتر.الف

 چقدراست؟ درروزتابستانی هسای رنگ حرارت درجه-7
  کلوین7000 د(                       کلوین3000ج(                          کلوین4000 ب(                                 کلوین5000الف(

 یعنی پاستل رنگ-8
 .کدرد                                       .رقیقج                                      .تیرهب                                             .شفافالف

 بازیگراست؟ کننده انتخاب گزینه کدام-9

 .د                                    .ج                              .ب                                    .الف

10-shot moving نمای یعنی 
 متحرک .دوربیند                                 نفره .سهج                              دونفره .ب                               نفره .یکالف

 است؟ صحنه به مربوط کارهای انجام مسئول فرد نام گزینه کدام-11

 .کارگرداند                         صحنه.مدیرج                      .مدیرنورپردازیب                               فیلمبرداری.مدیرالف

 است؟ گریمور عهده به ازبدن هایی قسمت چه آرایش-12
 آرنج.د                               وبازو .دستج                              پاها.ب                              تاگردن صورتالف.

 است؟ کدام طبیعی درحالت صدا عناصربازتاب-13

   ها شیشهد                                 .سقفج                             دیوارها.ب                                 ها پرده .الف
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 میرود؟ پیش موازی صورت به رویدادها تدوین سبک درکدام-14

 .د                            .ج                                   .ب                                           .الف

 است؟ بازیگرجایگزین سینمایی اصطالح گزینه کدام-15

 .د                           .ج                         .ب                                        .الف

16-crew soundیعنی 
 صدا .متخصصد                          صدا گروه.ج                                  صدا .بخشب                        صدابردار .الف

 میرسند؟ نظر به روشن های رنگ نزدیکتراز ها رنگ کدام-17

 تیره رنگهای.د                          نشده .اشباعج                        روشن رنگهای .ب                      واضح ایه .رنگالف

 دارد. نام چه درسینما فیلم جزئیات وطرح نقش-18
 .دکوپاژکالسیکد                                  ژ.مونتاج                            دکوپاژ.ب                                       تدوین .الف

 است؟ کدام بیننده بصری عوامل درتعبیر تاثیرگذار عوامل-19
 متوسط نگاه.د                            بزرگی.ج                                   کوچکی.ب                                   بودن همگن .الف

 است؟ کدام فیلم زبان جز کوچکترین-02

 موضوع.د                                        سکانس.ج                                    پالن.ب                                      صحنه .الف

 است؟ زبان در پاراگراف مترادف گزینه کدام-12

 صحنه.د                                    .نماج                                         .سکانسب                                        پالن .الف

22-editor  assistant یعنی  
 دهکنن .دستیارتهیهد                 فیلمبردار .دستیاراولج                  .دستیارفیلمبردارب                       تدوینگر .دستیارالف

 است؟ کدام باال روبه نمای-32  

 .د                           .ج                    .ب                     .الف

 دهد. می انجام چگونهرا حالت جهت(مشابه وهم شکل های)هم صحنه بین برش-42
 .کندد                                        .آهستهج                                         .تندب                                          .تشدیدالف

 کدامند؟ درصحنه مشترک موارد-52
 وسایل.د                                          زمان.ج                                       بازیگران.ب                                      نور.الف

 است؟ درشت)بسته(کدام خیلی نمای اختصاری عالمت-62

 .د                                    .ج                                    .ب                                     .الف
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72--pov(shot view-of pointیعن)ی 

 دیدگاه نماید.                           تکراری .نمایج                            پیشرو .نمایب                          ترفندی .نمایالف

82-shot  zoomیعنی 

 باز نیمه نمای.د                           زوم .نمایج                             بسته .نمایب                            باز .نمایالف

29-leadیعنی  
 .بازیگرد                        بازیگران .فهرستج                       .بازیگراصلیب                        بازیگر کننده .انتخابالف

03-shot going outیعنی 

 خرچنگی .نماید                  کلی .نمایج                     فحذ درحال .نمایب                              قوسی .نمایالف

 .میشود داده تصویربردار به اطالعات تمام آن ی وسیله به که است کارت کدام-13

.د                  .ج                      .ب                      .الف

 ؟دارد بیننده واکنش بر تاثیری چه پایین طرف به تراز ازحالت دوربین جرثقیل-23
 حقارت.د                                        .شکوهج                                  .عظمتب                                بزرگی .الف

 است؟ کدامproduction of headمفهوم-33
 .تدوینگرتولیدد                         تولید .منشیج                          .مدیرصحنهب                               تولید دیر.مالف

 است. چگونهیکدیگر با وثابت متحرک ویراتص خصوصیات-43

 همزمان.د                                     .برابرج                                        .یکسانب                                  .متفاوتالف

 مینامند؟ راچه ازفیلم خاص هایی قسمت حذف-53

 .برشد                           .سانسورج                                 مستقیم .برشب                                     موازی .برشالف

 چیست؟ دستیارتولید وظایف شرح-63
 فیلم تدوین. ب                                                        وفیلمبرداری تمرین مقدمات سازی .آمادهالف

 نورپردازی.د                                                                                                         فیلمبرداری.ج

 است؟ برشادی تاکید نمایش سبک درکدام-73

 .ملودرامد                           کمدی.ج                                      .درامب                                         تراژدی .الف

 مینامند؟ راچه زمینه ازپس رنگ تاثیرظاهر-83
 خاکستری.د                            تاریکی.ج                           روشنی.ب                          رنگ جانبی .انطباقالف

 ترهستند؟ سنگین ها رنگ ازکدام روشن های رنگ -39
 سیاهد.                                      ج.زرد                                       قرمزب.                                          الف.آبی
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  میباشد؟ صحنه منشی معنی به گزینه کدام-04

 د.            ج.            ب.             الف.

 دارد؟ عهده به را درهرفیلم اصلی نقش کسی چه-14
 مستعد د.چهره                                ج.ستاره                            .نوستاره ب                                الف.بازیگراصلی

 است؟ کدام Awards Academy مفهوم-24
 آکادمی جوایز.د                     هنر ج.آکادمی                          فجر جشنوارهب.                              فرانسه الف.جوایز

 مینامند؟ راچه نوارفیلم یک دویاچندتصویربرروی نوردهی-34

 تدریجی د.محو                             ج.روبش                            نمایی برهمب.                           ای دایره ظهور الف.

 نامند؟ می راچه ملی محبوبیت بازیگربا-44
 د.بازیگرگمنام                            ای ج.بازیگرحرفه                               ب.نوستاره                                الف.ستاره

54-decorator set یعنی  
 د.صدابردار                             آرا صحنه. ج                              ب.تدوینگر                             صحنه طراح الف.

64-shot away -Tail یعنی 
 باز زاویه د.نمای             ازسر ج.نمای           باال روبه ب.نمای                 دوربین به پشت الف.نمای

 میشود؟ تاکمردیده نما درکدام-74

   د.                             ج.                                ب.                            الف.

 است؟ دوربین افقی حرکت گزینه کدام-84
 د.تراولینگ                               ج.تیلت                            ب.کرین                             الف.پان

 است؟ کدام production buyerمفهوم-49
 بازیگری د.مربی                  تولید خرید ج.مسئول                 ب.کارگزارهنری                          الف.گریمور

 است؟ گزینه باکدام سفید رنگ رابطه-05
   گرمید.                                   .زغالج                                     ب.سردی                               قرمزیالف.

 تغییرمیدهند. را موضوع دیگر مورد کدام و ظاهری اهمیت زمینه پس های رنگمایه-15
 د.ارتفاع                                    ج.اندازه                                     ب.بعد                                الف.زاویه

 میدهد. پرورش دربیننده را داردوانتظار نمایشی جنبه حرکت کدام-25
 شالقی د.پان                      گسسسته ج.پان                        تعقیبی ب.پان                              مروری الف.پان
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 است؟ البداهه فی بازیگران گفتگوی نمایشی سبک درکدام-35

 .کمدید                                 سرایی بدیهج.                                 .ملودرامب                                درام .الف

 قرارداداست؟ تحت بازیگر سینمایی اصطالح گزینه کدام-45

.د                        . ج                       .ب                      .الف

 است؟ حاالتی بیانگرچه باال زاویه نمای-55
 توانایی .د                                 حقارت.ج                                 بزرگی.ب                            اهمیتی با .الف

65-shot Library یعنی 

 سرباال .نماید                      باز .نمایج                      معرفی .نمایب                          آرشیوی .نمایالف

 میشود. چگونه وضوح میدان عمق بسته های گمدیافرا با-75
 کند نمی فرق.د                                .خنثیج                               .کمب                                     .زیادالف

 .است تلویزیونی استودیو عنیم به گزینه کدام-85
 .سکانسد                             پالتو.ج                                   .ژانرب                                           پالن .الف

 میشود؟ داده نشان قد تمام یا نشسته _ ایستاده درحالت فرد نما درکدام-59
 دونفره .نماید              نفره سه .نمایج                     گروهی .نمایب                         نفره یک .نمایالف

 است؟ ای حرفه بازیگر اصطالح گزینه کدام-06

 .د                     .ج                          .ب                            .الف

 است؟ کدام Actor childنماییسی مفهوم-16
 خردسال بازیگر.د                 .بازیگرجایگزینج                   اول .بازیگرنقشب               دوم بازیگرنقش .الف

 است؟ ارتباط در گوناگون رویدادهای با گزینه کدام-26
 درام .د                               آرشیویخبر .ج                                ارشی.گزب                               .داستانیالف

 است؟ حالتی چه دارای باال به تیلت حرکت-36
 حرکت.د                                  .انتظارج                            ارامش.ب                              یامید نا.الف

 است؟ کدام تلویزیونی های دربرنامه تدوین انواع-46
 حرکت بدون برش.د                    انفرادی .برشج                     انتزاعی .برشب                      پویا .برشالف

 نظرمیرسد. به یجهت چهدر نیرو متحرک زمینه پس روی از موضوع عبور هنگام-56
 .راستد                                  .چپج                                  .باالب                                  .پایینالف
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 میشود؟ مربوط گزینه کدام به تحقیقی مستند فیلم-66

 .تحقیقید                           .گزارشی ج                             .تشریحیب                               گرا .واقعالف

 شود می اطالق 1920 دهه طی آلمان در شده ساخته فیلمهای به اصطالحا-67
     جنایی فیلم.د                      تجربی لم.فیج                        مستند .فیلمب                             داستانی .فیلمالف

 است بازیگران آرایش مسئول کسی چه-68
  هنری .کارگزارد                   وگو گفت .مربیج                     بازیگری .مربیب                           .گریمورالف

 اردند مکانی ترکیبی محدودیت گزینه کدام-69

 فصل.د                                    شات.ج                                  .صحنهب                                سکانس .الف

 نامند می چه را جمع برابر در آواز بصورت شاعران های گفته نقل یا خواندن-70
 .تعزیهد                             .پانتومیمج                                .معرکهب                                    .قوالیالف

   تاثیرگذاراست تعادل برای گزینه کدام-17
    اندازه.د                            رنگی بی.ج                                فاصله.ب                                   توانایی .الف

 کند جلب خود به را بیننده توجه بخشی چه کمک به باید سیناپس-27
 حرکت.د                          سکوی.ج                               درام.ب                              .ترفندالف

 است قهرمان ضد هگزین کدام-37

 .د            .ج               .ب            .الف

 است کدام نظامی تبلیغاتی های فیلم ویژگی-47
 بیکاری.د                             تفاوتی بی.ج                        پرستی وطن.ب                                 ضعف .الف

 کند می اشغال بازیگر سر را قاب عمده بخش نما کدام در-57

 .د              .ج            .ب             .الف

 نامند می چه شود می ظاهر اصلی نقش در بازیکه-67

 .د                  .ج                  .ب                      .الف

 گرفت شکل سده کدام درآخر رمانتیسم-77
 میالدی 18.د                          میالدی19.ج                        میالدی17.ب                       میالدی 16.الف

 نامند می چه افرادرا حرکات و حاالت بوسیله حادثه مختصات بیان-78
 .شاتد                                 .نماج                               پالن .موضوعب                       .سکانسالف
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 دارد عهده بر را وسایل ساخت وظیفه کسی چه-79

 .د                .ج                 .ب                .الف

 شود می القا احساسی چه رنگ به نگاه با-08
 حرارت.د                               مکان.ج                                  زمان .ب                             حرکت .الف

 نامند می چه را سینما در تصویر صدا هماهنگی-18
 .کوالژد                                   .دوبالژج                              .مونتاژب                                   .سینکالف

 چیست فیلمبرداری مدیر وظایف شرح-28

 مونتاژ.د                     صحنه نورپردازی.ج                     پایه سه تنظیم.ب                    میکروفن نصب .الف

 دارد کاربرد تلویزیونی خبری گزارشی و مستند فیلمهای در نما کدام-38
 آرشیوی .نماید                 معرفی .نمایج              دست روی نمای.ب                  دوربین به رو نمای .الف

 است مهرجویی داریوش ساخته فیلم کدام-48
 یافتگان نجات.د                          تاس من با لیلی.ج                            گاو.ب                           حرکت.الف

58-shot Moving نمای یعنی 
 متحرک .دوربیند                         نفره سه .ج                           .دونفرهب                            نفره .یکالف

 .است واکتشافی قوسی جلوحرکتی به یحرکت، حرکت کدام-68

 عمودی .گردشد                     افقی .گردشج                      .خرچنگیب                        ای .گردونهالف

 .است کدام فیلم ساخت مرحله آخرین-78
 .فیلمبردارید                           هایین ضبط.ج                          .صداگذاریب                        تدوین .الف

 است کدام قرارداد تحت بازیگر اصطالح-88

 .د              . ج            .ب           .الف

 مندنا می راچه بالعکس و موضوع به دوربین شونده نزدیک حرکت-89
 .خرچنگید                  افقی .چرخشج                     عمودی .چرخشب                          ای .گردونه الف

   چیست CGI مفهوم-09
 حلقه .تعویضد                    صدا .لبهج                   بندی رده .گواهیب                     کامپیوتری تصویر الف

 شوند می ظاهر چگونه تیره های رنگمایه-19
 .بزرگد                            .کوچکج                              سنگین.ب                                متوسط .الف
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 کدامند سینمایی پردازی صحنه اصلی عناصر-29

 حرکت.د                                   صدا.ج                       چهره و لباس.ب                                  مونتاژ.الف

  از است عبارت held-band مفهوم-39
 قاب داخل .نماید                  معرفی .نمایج                 دست روی .نمایب                     آرشیوی .نمایالف

 چسیت بصری وحدت درایجاد موثر عوامل-49
 تعادل.د                            بندی .ترکیبج                               حرکت.ب                               نگاه.الف

 کند می جستجو را ( ظرهمن یا )جمعیت صحنه آرامی به دوربین حرکت کدامدر-59

 گسسته .پاند                         شالقی .پانج                       تعقیبی .پانب                          مرورری .پانالف

 دارند داستان بیان به اشاره ها فیلمنامه کدام-69
 داستانی .مستندد                گرا واقع .مستندج                   خبری .مستندب                         تبلیغاتی .مستندالف

 چیستsound mixer  مفهوم-79

 تصویربردار.د                صدا کن خلوط متصدی.ج                 نور .دستگاهب                        نورپرداز.الف

89-shot in یعنی 
 سرباال .نماید                  معرفی .نمایج                     آرشیوی .نمایب                       قاب داخل .نمایفال

 آرا صحنه یعنی گزینه کدام-99

 .د                   .ج                   .ب                    .الف

 است زیر گزینه کداماز فهرستی تهیه برنامه یک تدوین در گام نخستین-010
 داستان .طرحد                           سکانس .ج                            .صحنه ب                                  .نماالف

110-tsho process یعنی 
 واکنش .نماید                     قهقرایی .نمایج                    معرف .نمایب                     ترفندی .نمایالف

 از است عبارت angle high زاویه ویژگی-210

 ضعف.د                           شدن بزرگ.ج                              توانایی.ب                                  نیرومندی.الف

 نامند می چه را دور بسیار نمای-301

  .ب                                                  .الف

.د                                                            .ج

 است فیلم پخش سازمان با کننده تهیه رابط گزینه کدام-401

 کننده تهیه .نمایندهد                    .ج                          .ب                                  .الف
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 از عبارتند کارگردان وظایف شرح-501

    فیلم نورپردازی.ب                                                                  فیلم تدوین.الف

 فیلم برداری تصویر.د                                           بازیگران به دستورالعمل .ارائهج

 باشند ویژگی چه دارای ایدب دوربین حرکات-601
 تصادفی.د                             .مفهومج                                انگیزگی بی.ب                              هدف بی.الف

 دارد حالتی چه نزولی رویداد به نسبت صعودی رویداد-701

 انگیزه بی.د                         .ضعیفج                                  .خنثیب                                      .نیرومندالف

 کند می ایجاد را حالتی چه قاب باالی به نزدیک و تیره های رنگمایه-801
 .تقارند                        .توازنج                               تعادل .ب                             پایین به رو .فشارالف

091-production editor یعنی 
 تولید .تدوینگرد                         صحنه .طراحج                      صحنه .منشیب                       تولید .منشیالف

011-plot shot است کدام 

 دوربین توازن.د                 دوربین نوع.ج               عدسی کانونی .فاصلهب                         ربیندو ارتفاع.الف

 است؟ کدام بازیگر اجرای بر دوربین موضوع تاثیر-111
 معمولید.                             منفی.ج                                  قوی.ب                                         .مثبتالف

 چیست؟ تصویری انتقال نوع ترین ساده-211
 .فیدد                            .دیزالوج                               .وایپب                                                  .برشالف

 میشود؟ داده نمایش بزرگ خیلی شکل به ازصورت بخشی نما درکدام-311

 نمای .د                       .ج                 نزدیک .نمایب        .نمایالف

 ست.ا چگونه موضوع براهمیت افقی بندی قاب-411
 ضعیف.د                               .خنثیج                                  .خوبب                                    .موثرالف

 است؟ کدام پارک ویا بازار خیابان محیط دادن نشان برای معرف نمای بهترین-511

 متوسط .نماید                دور خیلی ای.نمج                    نزدیک .نمایب                       دور .نمایالف

 است؟ فیلمبرداری درهنگام صدا ضبط مسئول کسی چه -116
 د.صدابردار           ج.تدوینگرصدا           صدا ب.متخصص           صدا کننده الف.مخلوط

 است؟ کدام prop handlerمفهوم-171

    صحنه وسایل .مسئولب                                                صحنه جایی جابه .مسئولالف
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 صحنه .عکاسید                                                         صحنه وسایل .سازندهج

 است؟ مربوط گزینه کدام به خبری مستند های فیلم-118
 .تحقیقید                             گرا .واقعج                            .تشریحیب                                  گزارشی.الف

191-director casting یعنی  
 .ستارهد                    ای یگرحرفه.بازج                        .نوستارهب                        بازیگر .مدیرانتخابالف

  است؟ مهم بندی درقاب عنصر کدام تعیین-012

 ها منحنی.د                            .رنگمایهج                                  ها دایره.ب                           ها صندلی.الف

 دارد؟ کاربرد فیلم مختلف فصول اتصال برای نما دامک-112
 بسته نمای .د                         نما .میانج                           باز .نمایب                          معرف .نمایالف

 دارند؟ تعادل برروی تاثیری چه1/4نصف تقسیمات-122
 هستند منحنی.د                                یکنواخت.ج                         مربع.ب                                موازی.الف

 است؟ هنرهفتم گزینه کدام-231

 .سینماد                                 .تئاترج                              .تلویزیونب                                .رادیوالف

 است؟ کدام ویدئویی دربرنامه عناصرکالمی-241
 .درامد                                .مصاحبهج                                داستانی.ب                                 مستند.الف

 میشود؟ تاکمردیده نما درکدام-251

.د                                  .ج                         . ب                                 .الف

 است؟ قهرمان ضد گزینه کدام-261

 .د            .ج            .ب            .الف

 .شود می یدهامن ینمای چه شود فیلمبرداری دوربین دار زاویه یا عرضی باحرکت که نمایی-271
 .خرچنگید                                   .قوسیج                                .اتصالیب                              .سرباالالف

 چیست؟ هنگهما تناسب دیگراصطالح نام-281

 طالیی اتصال.د                      طالیی .نقطهج                 طالیی حرکت.ب                         طالیی زاویه.الف

 شد؟ ساخته سالی درچه اکتورسینما آقا حاجی فیلم-291

 ه.ش.3121 د(                          ه.ش.1308 ج(                       ه.ش.1310 ب(                      ه.ش 1311الف(

 ایجادمیکند؟ را حالتی چه قاب باالی به ونزدیک تیره های رنگمایه-013
 .تقارند                                 .توازنج                              .تعادلب                       پایین .فشارروبهالف
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 هستند؟ سبک جانبی ونیروهای موضوع گزینه درکدام-311

 اتموضوع .انهدامب                                             قوی موضوع یک حاصل بی .تعقیبالف

 محیطی توازن.د                                                                            موضوعات فقدان.ج

 لشگراست؟ سیاهی سینمایی اصطالح گزینه کدام-321

 .د                            .ج                               .ب                                  .الف

 دارد. جودو کادر40ازفیلم درهرفوت میلیمتری چند فیلم در-331
 سوپرهشت-د                       میلیمتری8-ج                      میلیمتری16-ب                        میلیمتری35-الف

 چیست؟ مدیرگروه وظایف شرح-341
 گریم وسایل تهیه.د                    زملوا .تامین ج                       یابی .مسکنب                صحنه تنظیم.الف

 .چیست دربایکدیگر ومتحرک تصویرثابت خصوصیات-351
      هستند یکسان هم با.ب                                                       هستند متفاوت هم با.الف

 ندارند تفاوتی.د                                                               هستندبرابر هم با.ج 

 دارد. تاکید دوم موضوعاز چیزی چهبر موضوع خروج هنگام نامتعادل بندی ازترکیب ناشی تنش-361
 تقارن.د                           .حضورج                              حرکت.ب                                        .غیبتالف

 قرارمیدهد؟ وضعیتی درچه تماشگررا باال زاویه نمای-371

 .حقارتد                          .ابهامج                              .ضعفب                                        .قدرتالف

 میکند؟ حرکت شخصیت باحرکت همزمان نما کدام-381
 دوربین به پشت .نماید               باال روبه .نمایج              ثابت .نمایب                         متحرک .نمایفال

 است؟ درارتباط بانورآفتاب گزینه کدام-391
 .سبزد                                  .زردج                                     .آبیب                                      .قرمزالف

 دارد؟ وضعیتی چه افقی حرکت به نسبت عمودی حرکت-014
 .مکملد                           .خنثیج                               .ضعیفب                                             .قویالف

 است؟ دوربین افقی حرکت گزینه کدام-411
 .تراولینگد                               .تیلتج                                .کرینب                                  .پانالف

 میکنند؟ فیلمبرداری ای حرفه درسینمای عدسی راباکدام کلوزشات نمای-421
 نرمال.د                                  .بستهج                                   .بازب                               باز سوپر .الف
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431-shot away-Tail  یعنی 

 باز زاویه .نماید                  ازسر نمای.ج                  باال روبه .نمای ب                     دوربین پشت .نمایالف

 میشود؟ پیوندمیدهدگفته هم به مجزا وزمانی نظرمکانی از را دوصحنه که نمایی به-441

 تحرکم نمای.د                         اولیه نمای.ج                        اتصالی .نمایب                         .الف

 تاثیرگذاراست؟ وضوح میدان عمق برروی گزینه کدام-451
 .شاترد                              .ویزورج                                    .فیلترب                                .دیافراگمالف

 است؟ کدامwoman leading youngسینمایی اصطالح مفهوم-461

 قرارداد .بازیگرتحتد               مرد اول .جوانج                .بازیگرجایگزینب               زن اول .جوانالف

 میشود؟ استفاده نما ازکدام صحنه یک درشروع-471
 درشت .نماید                  متوسط .نمایج                     دور .نمایب                           نزدیک .نمایالف

 استواراست؟ واقعیت برمبنی سازی درفیلم سبک کدام-481
 .اکسپرسیونیسمد                     .سورئالیسمج                         دادائیسمب.                              .رئالیسمالف

 میدهد؟ رانشان موضوع عمودی وچرخش بسته یهزاو با دوربین نما درکدام-491

 .د                     .ج                   .ب                       .الف

 است؟ حاالتی بیانگرچه باال به وجرثقیل جلو به حرکت-015

 کمبود.د                                 .پروازج                                  اسارت.ب                                   غم.الف

 چیست آن میگذردتاثیرکلی همگرا تیره نواحی ازمیان تیره موضوع یک که هنگامی-511
 .ضعیفد                          .قویج                            .بسیارضعیفب                             .بسیارقویالف

 است. معروف یخط چه میکندبه تامل آن روی چشم که جهتی یا الگو-152
 چین .نقطهد                        .شکستهج                                   .تندب                                    .کندالف

 تاثیرگذاراست. ومقیاس ازفاصله بربرداشت گزینه کدام-351
 .سوژهد                              .زمینهج                              زمینه .پیشب                            زمینه .پسالف

 میدهد؟ دست بیننده به حالتی چه وروشن تاریک درهوای باحرکت-451
 .محدودیتد                            .خفیج                                 .وابستگیب                               .آزادیالف

 دارد. تصویربستگی عوامل خصوصیات به گزینه کدام-551
 .آهنگد                         آهنگ .ضربهج                             بصری ریتم.ب                                .ریتمالف

 
 



 آموزشگاه هفت سان                                                                                                            سئواالت تصویربرداری
 

 03432462569تلفن:

 موثراست. آن برتصویرواهداف گزینه کدام حرکت سرعت-651

 .ارکد                                    .دالیج                                      .تیلتب                                    .پانالف

 اورشولدرچقدراست؟ پالن حدودتغییراندازه-751
 شات النگ تامدیوم .ازکلوزشاتب                          بسته شات النگ تامدیوم کلوزشات .ازمدیومالف

 شات النگ تا کلوزشات ازمدیوم.د                                     شات النگ تامدیوم کلوزشات .ازمدیومج

 آورد؟ راپدیدمی حالتی چه صحنه ازدیگرعوامل موضوع جداسازی-851

 .سکوند                             .تاکیدج                                .شکنندگیب                                  .تحرکالف

 تصویراست. قاب قسمت کدام به ینندهب توجه ای گردونه درحرکت-591
 .پاییند                                     .باالیج                                  .وسطب                                    .لبهالف

 نامند؟ می راچه بسیاردور نمای-601

     .ب                                                .الف

 .د                                                           .ج

 مینامند؟ چه اصطالحا را قبلی ازنمای دیگردرفیلمبرداری زاویه اتنخاب-611

 .د                        .ج                   .ب                 .الف

 راساخت؟ برادر انتقام فیلم سالی درچه مرادی ابراهیم-621
 ه.ش1310-د                    ه.ش1307-ج                          ه.ش1308-ب                              ه.ش1309-الف

 تاثیردارد؟ وخردگریزی برعناصرناخوداگاه سبک کدام-361
 سینک .لیپد                                 .پستیکج                                  .دکوپاژب                              .دوبلهالف

 :است گزینه کدامتصویر درقاب مجری قرارگیری نحوه تاثیرات-641
 بیننده.د                              اول نمای.ج                         شخص تاثیرات.ب                                مند ه.عالقالف

 سروکاردارند؟ هماهنگ تناسب با ازهنرمندان گروه کدام-651
 .کارگراند                          سفالگران.ج                           صنعتگران.ب                                    .نقاشانالف

 است؟ کدام متوسط نمای-661
 شات فول.د                       شات النگ.ج                         شات .مدیومب                             لوزاپک.الف

 میشود؟ انجام متحرک بادوربین برداریفیلم نما درکدام-671

 .د                .ج                   .ب                       .الف
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 مینامند؟ چه را تاچانه پیشانی ازخط نمای-681

 .د                             .ج                                       .ب                              الف.

 چیست؟ صحنه وسایل نام-169
 .تدویند                              .دوبلهج                                      .برشب                                     .دکورالف

 ؟نیست تبلیغاتی درفیلم عنصرمناسب گزینه کدام-701
 نور درخشندگی.د                 صحنه .تزئیناتج                     مجلل .دکورهایب                      موثر .زوایایالف

 است؟ مقایسه قابل گزینه باکدام سکانس-711

 .فصلد                             .پاراگرافج                              مله.جب                                    .کلمهالف

 است؟ کالم بدون نمایش گزینه کدام-721
 ابوکید.ک                             ج.قوالی                                ب.کاتاکالی                              الف.پانتومیم

 میشود؟ مربوط گزینه کدام به تبلیغاتی مستند فیلم-731
 د.گزارشی                             ج.شاعرانه                        وآموزشی ب.علمی                         الف.تشریحی

 یست؟ن دوربین پایه ویژگی گزینه کدام-741
 ها پایه تعدادد.                       حرکت ج.آزادی                             ب.کیفیت                             سبکی الف.

 است؟ کدام بازارویاپارک خیابان محیط دادن نشان برای معرف نمای بهترین-751

 متوسط د.نمای                   دور خیلی مایج.ن                      نزدیک ب.نمای                         دور الف.نمای

 ایجادمیشود؟ دربیننده حسی چه ساده ناحیه به عمودی خطوط ازناحیه موضوع ورود هنگام-761

  اسارتد.                              سنگینیج.                               دربندبودنب.                                الف.رهایی

  میشوند؟ن انتخاب کارگزارهنری توسط معموال افرادی چه-771
 پرداز طنزد.                          کننده ج.تهیه                            نویس ب.فیلمنامه                           الف.کارگردان

 میدهد؟ وبرتری قدرت  بیننده به زاویه کدام-781
 روبرو د.زاویه                       سطح هم ج.زاویه                        پایین ب.زاویه                         باال .زاویهالف

 راساخت؟ ورابی آبی فیلم سالی درچه اوهانیان-791

 .ه.ش1300د.                        .ه.ش1310ج.                          .ه.ش1305ب.                           ه.ش1309الف.

 ست؟نی امیرنادری ی ساخته فیلم کدام-801
 گاود.                              ج.مرثیه                             ب.سازدهنی                               رفیق الف.خداحافظ
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 .نیست تازیرسینه باال طحازس معرف اندازه کدام-811

 باز نماید.                              ازسینه ج.پالن                         وشولدرشات ب.هد                 الف.کلوزشات

 شد؟ ساخته کسی چه توسط درایران سینمایی بلند فیلم اولین-821
 روحانیان د.آوانس                   ج.مسعودکیمیایی                   سپنتا لحسیناب.عبد                  مرادی الف.ابراهیم

 بازیگراست؟ کننده انتخاب گزینه کدام-831

 د.                              ج.                              ب.                               الف.

 باتفکرمیشود. وهمراه آگاهانه خنده موجب کمدی حالت کدام-841

 رفتار د.کمدی                       رمانتیک ج.کمدی                       فارس ب.کمدی                          غنی الف.کمدی

 .چیست بعدازفیلمبرداری مرحله دومین-851
 د.مونتاژ                                ج.ادیت                                    ب.تدوین                                 اریذالف.صداگ

 لشگراست؟ سیاهی سینمایی اصطالح گزینه کدام-861

 د.                                  ج.                                  ب.                                 الف.

 عبارتنداز پایین زاویه نماهای ویژگی-871

 اندوهد.                                       ضعفج.                                     ب.تسلط                                  کوچکیالف.

 است. آن نهایی وشکل لمفی کردن وسرهم بندی .شماره نماها جداکردن مسئول مورد کدام-188

 د.مدیرفیلمبرداری                          ج.مدیرصحنه                          آرا ب.صحنه                           تدوین الف.بخش

 ایجادمیکند؟ را حالتی چه قاب باالی به ونزدیک تیره های رنگمایه-189
د.تقارن                                   ج.توازن                                   ب.تعادل                           پایین الف.فشارروبه

190-plot shot نیست کدام 
 نزدیک نمای.د                   دوربین .زاویهج               عدسی کانونی .فاصلهب               دوربین استقرار .محلالف

 چیست؟ تصویری انتقال نوع ترین ساده-200
 .فیدد                               .دیزالوج                                            .وایپ ب                                            .برشالف

 میشود؟ن داده نمایش بزرگ خیلی شکل به ازصورت بخشی نما درکدام-120

 نما به .نماد                          .ج                     نزدیک خیلی .نمایب                   درشت خیلی .نمایالف

 .است زیر گزینه کدام موضوع براهمیت افقی بندی قاب-220
 منفی.د                                      .خنثیج                                           .خوبب                                       .موثرالف
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 است؟ کدام پارک ویا بازار خیابان محیط دادن نشان برای معرف نمای بهترین-320

 متوسط .نماید                        دور خیلی .نمایج                        نزدیک .نمایب                           دور .نمایالف

 است؟ کدام prop handlerمفهوم-420
   صحنه وسایل .مسئولب                                                             صحنه جایی جابه .مسئول1

 صحنه .عکاسید                                                                  صحنه وسایل .سازندهج

 است؟ مربوط گزینه کدام به خبری مستند های فیلم-052

 .تحقیقید                              گرا .واقعج                                 .تشریحیب                                 .گزارشیالف

062-director casting یعنی 
 .ستارهد                    ای .بازیگرحرفهج                            .نوستاره ب                                بازیگر .مدیرانتخابالف

 ست؟نی مهم بندی درقاب عنصر کدام تعیین-072
 اندازه.د                                 .رنگمایهج                               .خطوطب                              موضوع .جایالف

    دارد؟ کاربرد فیلم مختلف فصول اتصال برای نما کدام-082

 بسته نمای .د                                نما .میانج                               باز .نمایب                             معرف .نمایالف

 دارند؟ تعادل برروی تاثیری چه1/4نصف تقسیمات-092
 متفکر.د                                    شاداب.ج                              کننده ته.خسب                              .پرتحرکالف

 میشود؟ تاکمردیده نما درکدام-102

.د                               .ج                                  .ب                                        .الف

 است؟ قهرمان ضد گزینه کدام-112

 .د                 .ج              .ب              .الف

 شود می نامیده چهشود فیلمبرداری دوربین دار زاویه یا عرضی باحرکت که نمایی-212
 .خرچنگید                 .قوسیج             الی.اتصب              .سرباالالف

 میشود؟ انجام متحرک بادوربین فیلمبرداری نما درکدام-132

 .د                    .ج                    .ب                      .الف

 مینامند؟ چه را تاچانه پیشانی ازخط نمای-142

 .د                                          .ج                                  .ب                                       .الف

 چیست؟ صحنه وسایل نام-152
 .تدویند                                            .دوبلهج                                  .برشب                                         .دکورالف



 آموزشگاه هفت سان                                                                                                            سئواالت تصویربرداری
 

 03432462569تلفن:

 است؟ کدام تبلیغاتی درفیلم عنصرمناسب-162

 دوربین.د                                    صحنه .تزئیناتج                                 گریم.ب                               بازیگر.الف

 است؟ مقایسه قابل گزینه باکدام سکانس-172
 .فصلد                                           .پاراگرافج                                     .جملهب                               .کلمهالف

 بازیگراست؟ کننده انتخاب گزینه کدام-812

 د.                                  ج.                             ب.                        الف.

 باتفکرمیشود. وهمراه آگاهانه خنده موجب مورد کدام-912

 رفتار د.کمدی                      رمانتیک ج.کمدی                   فارس ب.کمدی                          غنی الف.کمدی

 . چیست بعدازفیلمبرداری مرحله دومین-022
 د.مونتاژ                                 ج.ادیت                                  ب.تدوین                              اریذالف.صداگ

 لشگراست؟ سیاهی سینمایی اصطالح گزینه کدام-122

 د.                                 ج.                               ب.                              الف.

 میکند؟ راسربازیگراشغال قاب عمده بخش نما درکدام-222

 د.            ج.            ب.             الف.

322-pov shot view of point یعنی 

 دیدگاه د.نمای                      تکراری ج.نمای                           پیشرو ب.نمای                        ترفندی الف.نمای

 است؟ کدام editing sequence shot سینمایی اصطالح مفهوم-422
 د.تدوین                           صدا ج.تدوین                      خطی ب.تدوین                      سکانسی-پالن الف.تدوین

 هستند؟ صدا ضبط مسئول درفیلمبرداری اشخاصی چه-522

    .ب                                                               الف.

   ج.                                                             ج. 

 مینامند؟ راچه نوارفیلم یک دویاچندتصویربرروی نوردهی-622

 دریجید.محوت                          شیج.رو                              ای دایره ب.ظهور                          نمایی الف.برهم

 مینامند؟ راچه تصویری مختلف های اندازه-722
 د.ژانر                                 ج.پرسوناژ                             ب.اسکریپت                                   الف.کادراژ

 تغییرمیکند. چیزی چه عدسی تغییرزاویه وسیله به-822
 موضوع د.دیدگاه                    موضوع ج.ارتفاع                        تصویر ب.اندازه                       الف.ابعادموضوع



 آموزشگاه هفت سان                                                                                                            سئواالت تصویربرداری
 

 03432462569تلفن:

 میدهد؟ رانشان بامحیط موضوع دو بین فضایی رابط حرکت کدام-292

 د.ارک                                         لینگج.تراو                                      ب.دالی                                  الف.پان

 میشود؟ بیننده ذهن در سرعت تعدیل باعث متحرک موضوع دراطراف گزینه کدام-032
 طالیی د.نقاط                          طالیی ج.خطوط                                ب.کادر                           کادر الف.حاشیه

 دارد؟ رابرعهده فیلم وتولید تهیه مسولیت کسی چه-312

 کننده تهیه.د                                   ج.صدابردار                                ب.تدوینگر                            الف.کارگردان

 میکند؟ القا را حالتی چه خرچنگی حرکت-322

 تضادد.                                           گفتگوج.                                   ب.بازرسی                                 رسیدنالف.

 .است گزینه کدام تعریف منطقی توالی با وضبط مناسب نماهای انتخاب-332

 د.تصویربرداری                           اریذج.صداگ                            ب.صدابرداری                              تدوین.الف

 باشد؟ ویژگی چه دارای باید خوب گفتگوی یک-342

 د.تداوم                                    ج.گفتار                               ب.نوشتار                                 مکالمه لحن.الف

 است؟ کدام تبلیغاتی ایه درفیلم گفتار ویژگی-352
 تضادد.                                         ج.تناسب                                     کمبودب.                                       زیادیالف.

 کارمیکند؟ وگفتارفیلم گفتگو برروی کسی چه-362

 صدا د.متخصص                       ج.صدابردار                         .تدوینگرصداب                           تدوینگرفیلم.الف

 مینامند؟ راچه ازفیلم خاص هایی قسمت حذف-297
 د.برش                                 ج.سانسور                               مستقیم ب.برش                         موازی الف.برش

 .گویند می چه درفیلم نماها کردن منظم معنای به فرانسوی منتقدان-298

 د.پالتو                               ج.مونتاژ                                ب.وایداسکرین                                 دکوپاژ.الف

 است؟ بسیاررایج هالیوود درفیلمسازی نما کدام-299

 د.                        -ج.                     ب.              الف.

 است؟ مربوط گزینه کدام به مستندخبری های فیلم-030

 د.تحقیقی                              گرا ج.واقع                                  ب.تشریحی                                 گزارشی.الف

 غییرمیکند.ت عاملی چهبا ومتحرک ثابت بصری موثرعوامل توانایی-301

 د.کنتراست                                        ج.رنگ                                  رنگمایه.ب                                   الف.نور

 



 آموزشگاه هفت سان                                                                                                            سئواالت تصویربرداری
 

 03432462569تلفن:

 دارد.ن بستگی عاملی چه به ردهپ توسط صدا جذب ویژگی-230

 دوخت نوعد.                          جنس ج.پرز                          جنس ب.ضخامت                       بافت الف.تراکم

 مفیداست؟ صحنه ابزاردرایجادعمق ازکدام استفاده-033
 نورد.                             رنگج.                          شاترب.                                 کانونی الف.فاصله

 مورداست؟ کدام بیضایی بهرام فیلم-043
 تنهایید.                                رفیق خداحافظج.                              همدردب.                                    الف.رگبار

053-shot angle-Wide یعنی  

 ازباال د.نمای           ازسر ج.نمای         باز زاویه ب.نمای           بسته زاویه الف.نمای

 میکند؟ کمک کننده تهیه به فیلمسازی مشکالت دررفع کسی چه-063

  کارگرداند.                     ج.                       صحنه طراحب.                       الف.

 مینامند؟ راچه افراد وحرکات حاالت وسیله به حادثه مختصات بیان-073
 د.شات             ج.نما              پالن ب.موضوع              الف.سکانس

 چیست؟ بصری موثردرایجادوحدت عوامل-083
 صداد.                        بندی ج.ترکیب                                    مونتاژب.                            دوربینالف.

 دارد؟ن گیبست عواملی چه به ترکیبی حرکت سرعت-093

     عدسی کانونی ب.فاصله                                         ازدوربین عبوراشیا الف.زاویه

 لنز قطرد.                                              تادوربین موضوع ج.فاصله 

 است؟ کدام فردی برموضوع باال ی زاویه تاثیرنمای-031
 د.مهم             ج.پرانرژی               ب.ضعیف                الف.قوی

 بود؟ چه درایران سینمایی بلند یلمف اولین نام-131
 ورابی د.آبی         ج.جغدسیاه              برادر ب.انتقام               الف.دخترلر

 چیست؟ میدهد گفتگونشان درحال را دوشخص که نماهایی مجموعه نام-123

 ب.                                                        الف.

 د.                                                                            ج.

 دارد؟ بیننده برواکنش تاثیری چه پایین سمت به طراز ازحالت دوربین جرثقیل-133
 د.بزرگی             ج.شکوه                ب.عظمت                 الف.حقارت
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 03432462569تلفن:

 ایجادمیشود؟ دربیننده حسی چه روشن به تیره زمینه ازپس موضوع رسیدن هنگام-143

 د.اسارت              ج.تعالی              ب.آزادی             الف.رهایی

 است؟ درتصویرکدام روشن های رنگمایه از استفاده نتیجه-153
 یربرداریتصود.         صدابرداریج.         صحنه ب.طراح          بازیگرالف.

163-shot  Orientation یعنی 
 پانورامیک د.نمای             ای شیشه ج.نمای           دیدگاه ب.نمای             کلی الف.نمای

 دارد؟ موضوع ظاهری برسرعت تاثیری چه زمینه پس بیشتر جزئیات-173

 دایرهد.                       کمبودج.               ب.افزایش                  زیادالف.

 تصویرمیبخشد؟ به حالتی چه نامنظم های وشکل خطوط ترکیب-813
  د.آرامش                   .تضادج               ب.تنش                       الف.هیجان

 است؟ کدام درشت درنمای متحرک موضوع یک داشتن نگه برای مناسب شیوه-913
    اپتیکی ب.حرکت                                 تعقیبی الف.حرکت

 عمودی گردش د.حرکت                                    قوسی ج.حرکت

 میشود. چگونه آن قدرت تصویرباشد باالترقاب درقسمت موضوع هرچه-023
 منفید.                 ج.خنثی               ب.کمتر                           الف.بیشتر

 ؟نیست صحیح گزینه کدام پایین های درفرکانس صدا بازتاب کاهش .برای123
   کف کاری ب.عایق                      ضخیم های پرده از الف.استفاده

 کف تا کف فاصلهد.                 ازدیوار پرده دادن ج.فاصله 

 است. ژاپنی نمایش نوعی گزینه کدام.223

 د.             ج.           ب.               الف.

 تغییرداد؟ را موضوع بصری قدرت میتوانن گزینه کدام کمک .به233
 موضوعات تفاوتد.               موضوع ج.اندازه            موضوع ب.موضع             الف.نورپردازی

 میکند؟ القا را حسی شیرجه(چه پایین)حالت به وجرثقیل جلو به .حرکت423
 حرکتد.                 آهستگیج.         ب.توانایی                ضعفالف.

 .چیست نزدیک  دیگرنمای نام.523
 نمایهد.                      ج.اینسرت                    شات ب.                    نما الف.میان

 



 آموزشگاه هفت سان                                                                                                            سئواالت تصویربرداری
 

 03432462569تلفن:

 میشود. چگونه حرکت محدودیت عقبی درلبه موضوع .باقرارگرفتن623

 د.آهسته               ج.نرم             ب.کمتر                 الف.بیشتر

 میشود. دیده سینه ی تازیرقفسه نما .درکدام723

 د.               ج.           ب.                الف.

 است؟ کدام جرثقیلی .حرکت823
 د.پان          ج.تراولینگ          ب.تیلت              الف.کرین

293.producer یعنی 

 کننده تهیه د.نماینده          کننده ج.دستیارتهیه         کننده تهیه ب.شرکت          کننده یهالف.ته

 است؟ کدام  Awards Academy.مفهوم033
 اول جایزهد.             هنر ج.آکادمی              خاص ب.جوایز          آکادمی الف.جوایز

 میشود؟ استفاده یاتغییرمکان زمان گذشت برای نما .ازکدام133

 ب.                                    لف.ا

 د.                                                    ج.

 وناچیزاست؟ کم لنزپرسپکتیو .درکدام233
 د.نرمال         ماهی ج.چشم       ب.واید           الف.تله

 نامند؟ می راچه تصویری مختلف های .اندازه333
  د.ژانر    ج.پرسوناژ        ب.اسکریپت       الف.کادراژ

 کارمیکند؟ وگفتارفیلم گفتگو برروی کسی .چه433

 اصد د.متخصص            ج.صدابردار            ب.تدوینگرصدا        الف.تدوینگرفیلم

 میباشد؟ Extera سینمایی اصطالح گزینه .کدام533
 لشگر د.بازیگرسیاهی          ج.بازیگراصلی          ب.گریمور          حیوانات الف.مسئول

 تغییرمیکند؟ نواحی رنگ یا رنگمایه گزینه .باتغییرکدام633

 د.اندازه                                     ج.ارتفاع                                ب.نور                                  الف.دیدگاه

 میگویند؟ چه صحنه باخودبرروی نمایش تنهای شخصیت گفتگوی .به733

 د.          ج.           ب.             الف.

 موثرند. موضوع از بخشی چهبر اطراف ومحیط موضوع .ابعادنسبی833
 د.نرمی                   ج.قدرت                       ب.استحکام                 الف.خشونت
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 03432462569تلفن:

 میکند؟ن القا را حاالتی چه نمایه .تضاد393

 لطافتد.             ج.تحرک            ب.خشونت         الف.شکنندگی

 تصویرمیگویند؟ کردن کانونی مسئول کسی چه به اروپا .در043
 فیلمبردار دوم د.دستیار         فیلمبردار ج.دستیاراول             دوربین ب.گروه             الف.مدیرفیلمبرداری

 است؟ کدامpower Dynamicمفهوم-143
             کالم متحرک قدرت محیط ب.گفتگوصدای            متحرک الف.قدرت

 د.کالم             محیط ج.صدای

 شد؟ ساخته سالی درچه اکتورسینما آقا حاجی فیلم-243
 ه.ش1312د.          .ه.ش1308ج.         .ه.ش1310ب.          ه.ش1311الف.

343-shot process   یعنی 
 واکنش د.نمای        راییقهق ج.نمای        معرف ب.نمای         ترفندی نمایالف.

 آید؟ پدیدمی دربیننده احساسی میشودچه جرثقیل باال طرف به دوربین که هنگامی-443

 ضعفد.         حقارتج.        کوچکیب.           الف.برتری

 است؟ کدام قوسی نمای-543

 د.        ج.         ب.            الف.

 دارد؟ حالتی بازچه زاویه سیعد طرف به موضوع حرکت-643
 د.کند       ج.سریع         ب.مالیم        الف.آهسته

 آید؟ می دست به روشن نواحی ازمیان تیره موضوع عبور ی وسیله اثربه کدام -743
 د.تون       ج.رنگمایه         ب.اشباع            الف.نور

 نامند؟ می باشندراچه موجودمی درآرشیو ازپیش که نماهایی-843

   ب.     الف.

 د.      ج.

 میچرخد؟ ثابت محور حول طورافقی به دوربین نما درکدام-493

 د.       ج.          ب.          الف.

 دارد. تصویربستگی عامل خصوصیات به مورد کدام-053

 د.آهنگ           آهنگ ج.ضربه       بصری ب.ریتم          الف.ریتم
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 03432462569تلفن:

 مرداست؟ بازیگر سینمایی اصطالح هگزین کدام-153

 د.            ج.         ب.             الف.

 است؟ بازیگرجایگزین سینمایی اصطالح گزینه کدام-253

 د.           ج.           .ب        الف.

 است؟ کدام طناب روی تعادل یاحفظ بندبازی مناسب نمای-353
 بسیارپایین د.زاویه            پایین ج.زاویه      بسیارباال ب.زاویه        باال الف.زاویه

 قراردارد؟ نمایش یاچهارگوش گرد سکوی درآن که میشود گفته محصوری فضای به-453

 د.صحنه           ج.تکیه           ب.تئاتر           الف.تماشاخانه

 میکند؟ بازیگرکمک به فیلم جمالت دریادگیری کسی چه-553
 وگو گفت د.مربی           بازیگری ج.مربی            ب.بازیگراصلی           بازیگر الف.مدیرانتخاب

 فتوفالدچقدراست؟ رنگ حرارت درجه-653
 کلوین2000د.            کلوین3400ج.            کلوین1930ب.                        کلوین3200الف.

 .است تلویزیونی استدیو واژه عنیم هم گزینه کدام-753

 د.سکانس         ج.پالن           ب.ژانر       پالتو.الف

 ست؟نی فیلمبرداری بخش وظایف شرح گزینه کدام-853

 تدویند.             ازسایرتجهیزات ج.مراقبت              الزم ب.تعمیرهای             دوربین ومراقبت الف.حفظ

 مینامند؟ راچه دوربین افقی باچرخش همراه ازمحل وجامع کلی نمایی-593

         ب.                                         الف.

 د.                                                  ج.

 است؟ قراردادکدام بازیگرتحت اصطالح-063

 د.          ج.           ب.            الف.

 است؟ تدوینگرصداکدام-163

 د.           ج.           ب.        الف.

 روند؟می پیش موازی صورت به رویدادها تدوین سبک درکدام-263

 د.          ج.         ب.             الف.

 است؟ کدام سطح هم زاویه-363

 د.               ج.               ب.                  الف.
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 03432462569تلفن:

 چیست؟ ترازدیدچشم هم نمای نام-463

 د.    ج.    ب.           الف.

 میرود؟نکار به صحنه عوامل تناسب درتعیین گزینه کدام-563
 دید زاویهد.    طالیی ج.خطوط      طالیی ب.نقاط         3/1الف.قاعده

 گفتگومیباشد؟ مربی گزینه کدام-663

 د.   ج.   ب.    الف.

 میشودچیست؟ گفته تماشاگران به بازیگرخطاب توسط که نمایش گفتارپایانی .نام763

 د.    ج.    ب.     الف.

 دارد؟ واقعیت تاکیدبربازنمایی فیلمسازی سبک کدام-863

 د.    ج.     ب.         ف.ال

 تعبیرمیکنیم. قیاسی های تخمین بعضی براساس را مورد کدام-693
 د.نما     ج.شات     ب.حرکت     الف.پالن

 از: است عبارت pan switchمفهوم-073
 د.قوسی     عمودی ج.حرکت     افقی ب.حرکت     سریع افقی الف.حرکت

 یکند.م تعیین بندی درترکیب عناصررا نقش فضا کدام-173
د.وسط     ج.نگاه      سر ب.باالی     الف.جانبی

 است توجه مورد دقیقا زمان و مکان وحدت تدوین سبک درکدام-372
 د(برداشت        موازی تدوینج(                            ناپیوسته تدوینب(                          پیوسته الف(تدوین

 گیرد می شکل نمایی چه ایستادن حالت زانوبه روی از تدریجی شدن بلند با-373

 قوسی د(نمای                        ارک ج(نمای                     جرثقیلی ب(نمای                                 الف(دالی

 است ملزومات و لوازم خرید مسئول کسی چه-374

           ب(                       لف(ا

 د(     ج(

 چیست held-band مفهوم-375
 قاب داخل د(نمای                 معرفی ج(نمای               دست روی ب(نمای                         آرشیوی الف(نمای

 شود می تعیین کسی چه توسط بازیگران استقرار و دوربین دید زاویه انتخاب-376
 د(فیلمبردار                        کننده ج(تهیه                     فیلمبرداری ب(مدیر                            الف(کارگردان
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 03432462569تلفن:

 باشد می دوم نقش بازیگر اصطالح گزینه کدام-377

د(    ج(                       ب(                الف(

 است متحرک سوژه تعقیب در دوربین رسد می نظر به نما کدام در-378

د(                     ج(                   ب(                 الف(

 نامند می چه را متقاطع نمای-379
 مورد سه د(هر                        صلیبی ج(شات                    شات ب(کراس                       رشاتالف(اورشولد

 شود می شامل را سرتاشانه باالی نما،نمای کدام-380

 دور د(کامال                        ج(دور                       متوسط ب(نزدیک                                الف(نزدیک

 است؟ تر طبیعی (غیرmodeling) چهره نمایی برجسته چهره نورپردازی های شیوه از یک کدام در-381

د(             ج(           ب(             الف(

 است؟ نوری شمع(چگونه )نور-382

 گزینه سه د(هر      پوالریزه است ج(نوری         هارد است ب(نوری            باال کلوین با است الف(نوری

 خواهد چگونه آن از حاصل تصاویر باشد تر (بیشrange dynamicدوربین() پویایی قدر)دامنه _هر383
 بود؟

 تر کنتراست د(کم             تر کنتراست ج(پر          کمتر دهی نور ب(با          بیشتر الف(بانوردهی

 است؟ درست گزینه _کدام384

 بود. خواهند تر روشن ها سایه باشد تر بزرگپردازی نور نسبت قدر الف(هر

 بود. خواهد تر بیش تصویر کنتراست باشد تر پردازیکوچک نور نسبت قدر ب(هر

 شود می پردازی نور نسبت افزایش باعث کننده پر نور فج(حذ

 داد. کاهش را پردازی نور نسبت باید پردازی نور د(در

 ندارد؟ تاثیر تصویر های سایه )غلظت( تیرگی میزان بر موارد از یک _کدام385

د(             (ج              ب(           الف(

 نور بر دیافراگم کردن باز استاپ چند ی اندازه به +db48 میزان بهgain Electronic از _استفاده386
 گذارد؟ می تاثیر تصویر دهی
 استاپ 12د(                                 استاپ 8ج(                          استاپ 6ب(                    استاپ 4الف(

 است؟ الکترونیک(نادرست )گین خصوص در گزینه _کدام387
 میشود. تصویر کنتراست کاهش مثبت(باعث الکترونیک )گین از الف(استفاده
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 میشود. تصویر شدن نویزی نتیجه در نویز(و به سیگنال )نسبت کاهش مثبت(باعث الکترونیک )گین از ب(استفاده

 است. موثر نوردهی بر دیافراگم کردن باز استاپ یک ی اندازه +به6 میزان الکترونیک(به )گین ج(افزایش

 گرفت. بهره باید ندارد وجود پردازی نور فرصت و امکان که ویژه مواقع در مثبت(تنها الکترونیک د(از)گین

 است؟ موثر برنوردهی فراگمدیا کردن باز استاپ یک الکترونیک(معادل )گین افزایش واحد _چند388

12 د(                       + 9ج(                              +6ب(                      +3الف(

 میگذارد؟ تاثیر تصویر دهی نور بر دیافراگم بستن استاپ چند اندازه به1.2ND فیلتر از _استفاده389
 استاپ 12د(                         استاپ 4(ج                       استاپ 3ب(                     استاپ 2الف(

 است؟ تر تیره زیر )تون(های از یک _کدام390

د(           ج(                    ب(               الف(

 کدام از مناسب دیافراگم انتخاب برای پوست سفید ای هنرپیشه چهره از برداری تصویر هنگام به_391
 کرد؟ استفاده باید موارد
zebra%100د(                       zebra %70(ج                zebra %55ب(                 zebra %40الف(

 دارد؟ برداری تصویر دوربین در کاربردی چهzebra _الگوی392
 گزینه سه د(هر        تصویر نوردهی ج(کنترل            تصویر رنگ ب(کنترل           تصویر وضوح الف(کنترل

 (ودر )تخت کامال تصویر در او چهره آنکه است.برای نشسته دوربین روبروی رخ تمام کامال ای _هنرپیشه393
 تاباند؟ چهره به جهت کدام از باید را اصلی نور شود (دیده )عریض ضمن

 پایین د(از                                    باال ج(از                          کنار ب(از                      روبرو الف(از

 از یابد تصویر(کاهش تصویر(و)کنتراست در موضوع تصویر()بافت رد صحنه )عمق زمان هم آنکه _برای394
 کرد؟ استفاده باید نور کدام

د(                       ج(                  ب(                  الف(

 است؟ چگونه بیافتا روز روزدر نور به نسبت روزابری روزدر _نور395
               دارد تری کلوینپایین ب(                                        است تر سافت الف(

 است صحیح ج و ب های د(گزینه                                                است هاردتر ج(

396_flare Opticalدارد؟ تصویر بر تاثیری هچ 
 دهد می افزایش را تصویر های رنگ ب(اشباع                       دهد می زایشاف را تصویر وضوحالف(

 دهد می کاهش را تصویر (کنتراستد                         دهد می افزایش را تصویر ج(کنتراست
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 دارد؟ نام چه کند می روشن را موضوع های حاشیه که _نوری397

د(                ج(                ب(            الف(

 از پالن همان مجدد ثبت برای ایم.اگر کرده ثبت5.6 دیافراگم و ثانیه60/1 شاتر سرعت با را _پالنی398
 داشته )نوردهی(مشابهی برداشت دو این تا برگزینیم باید دیافراگمی چه کنیم استفاده ثانیه500/1 شاتر سرعت

 ؟باشند
 2.8(د                                         2ج(                                       11(ب                                      16(الف

 ایجاد تصویر دهی نور در تغییری چه دهیم تغییر ثانیه1000/1به نیهثا60/1رااز شاتردوربین _اگرسرعت399
 میشود؟

 یابد می افزایش برابر چهار تصویر ب(نوردهی          یابد می کاهش قبل مقدار4/1 به تصویر الف(نوردهی

 یابد می افزایش برابر هشت تصویر ردهید(نو              یابد می کاهش قبل مقدار16/1به تصویر ج(نوردهی

 کنیم برداری فیلم ثانیه در فریم12 سرعت وبا باشد درجه 90 برداری فیلم دوربین شاتر شکاف زاویه _اگر400
 بود؟ خواهد چقدر فریم هر دهی نور زمان
 ثانیه96/1د(                                    ثانیه48/1ج(                               ثانیه 24/1ب(                       ثانیه12/1الف(

 ایم.برای کرده برداری فیلم5.6 دیافراگم و ثانیه در فریم 24 سرعت درجه180 شاتر ی زاویه با را _پالنی401
 چه از ایم.حال کرده انتخاب را ثانیه در فریم 12 سرعت و درجه 90 شاتر زاویه صحنه همان از دوم پالن ثبت

 باشند؟ داشته )نوردهی(مشابهی پالن دو این تا کنیم استفاده باید دیافراگمی
 8د(                                         2.8ج(                                     4ب(                                    5.6الف(

 است؟ تر بسته زیر های دیافراگم از یک _کدام402
 11دیافراگمد(                     8 ج(دیافراگم                           6.5 ب(دیافراگم                         4الف(دیافراگم

 شد؟ تصویرخواهد کنتراست افزایش باعث زیر اقدامات از یک _کدام403

 () سیگنال سیاهی سطح اوردن ب(پایین                           پردازی( نور )نسبت الف(کاهش

 بسته بسیار های دیافراگم از استفاده(د                            مقدار ج(افزایش

 است؟ نادرست گزینه _کدام404
 شود می سیلوئت(حاصل باشد)تصویر تاریک کامال هزمین پیش موضوع و روشن زمینه پس الف(اگر

 است کم العاده فوقعمق سوم سیلوئتبعد تصویر ب(در

 ماند می پنهان زمینه پیش موضوع هویتسیلوئت د(درتصویر             است کنتراست کم سیلوئت تصویر ج(
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 افتد؟ می اتفاقی چه باشد کمتر اصلی نور نسبت به پرکننده نور شدت قدر _هر405

 یابد می کاهش تصویر ب(کنتراست                                 یابد می افزایش تصویر الف(کنتراست

 ج و ب های د(گزینه                                  داشت خواهیم تر روشن هایی ج(سایه

 است؟ درست گزینه کدام_406

 بود خواهد ناواضح و پهن مرزی روشنی و تیرگی بین مرز میتابانیم موضوع (به) سخت نور الف(وقتی

 بود خواهد واضح و باریک مرزی روشنی و تیرگی بین مرز تابانیم می موضوع (به) نرم نور ب(وقتی

 کند می تبدیلسخت نور به رانرم نورکه است (فیلتری) دیفیوزر ج(

 استنرم نوری ابری روز (در) زرو نور د(

 است؟ تر (طبیعیModeling)چهره( نمایی )برجسته زیر پردازی نور های شیوه از یک کدام _در407

د(            ج(            ب(              الف(

 شود؟ می محسوب کننده جدا نور زیر ینورها از یک _کدام408

د(                    ج(                     ب(                  الف(

 چیست؟light potS دکمه _کاربرد409
 است تاریک نهزمی پس و روشن زمینه پیش که مواقعی در سنج نور خطای الف(اصالح

 است روشن زمینه پس و تاریک زمینه پیش که مواقعی در سنج نور خطای ب(اصالح

 تصویر میدان عمق د(کاهش                   فراگم دیا ج(انتخاب

 ئیاتجز حفظ )با درستی به تواند می را هایی صحنه چه دارد کمیrange Dynamic  که _دوربینی410
 کند؟ ها(بازسازی تون تمامی در

 کنتراست پر های ب(صحنه                         کنتراست کم های الف(صحنه

 خارجی های د(صحنه                                       داخلی های ج(صحنه

 روند؟ می کار به پرکنتراست های صحنه بهتر ثبت برای زیر یها گزینه از یک _کدام411

 گزینه سه د(هر                        ج(                   ب(                     الف(

 ؟است پروژکتور نور کاهش برای روش ترین مناسب زیر های روش از یک _کدام412

 پروژکتور روی بر فیلتر ب(نصب                      صحنه از دورتر ای فاصله در پروژکتور الف(استقرار

 از د(استفاده                                   پروژکتور روی بر فیلتر ج(نصب
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 است؟ درست گزینه _کدام413

 بود خواهد تر تصویرکم کنتراست باشد باالترپردازی نور نسبت قدر الف(هر

 شود تصویرمی کنتراست کاهش باعثب(

 بود خواهد تر تصویربیش کنتراست باشد تر شدیدکننده پر نور قدر ج(هر

 داشت خواهد کمتری کنتراست ازآن حاصل تصویر باشد داشته تری بیش استفاده مورد نگاتیو قدر د(هر

 است؟ تاثیر بی تصویر نوردهی بر زیر موارد از یک _کدام414

 فیلتر                              لنز ج(دیافراگم                        دوربین ب(شاتر                 باالنس الف(وایت

 است؟ نادرست گزینه _کدام415

 است کنتراست پر ادهالع فوق تصویریسیلوئت نور تصویرضد الف(

 شود تصویرمی کنتراست کاهش باعث لنز داخل به ب(تابیدن

 است آفتابی روز از بیشتر ابری روز در صحنه ج(کنتراست

 دهد. می کاهش را تصویر کنتراستپرکننده نور از د(استفاده

 است؟ ست(درPedestal Black/Master Master) پدستال مستر مورد در گزینه _کدام416
 شود تصویرمی کنتراستافزایش باعثپدستال مستر کردن الف(کم

 شود می تصویر های سیاهی شدن تر روشن باعثپدستال مستر کردن ب(کم

 شود تصویرمی وضوح افزایش باعثمسترپدستال ج(افزایش

وج ب های د_گزینه

 ای گون به را دیوار واهیمخ یم و است تاریک قراردارد.صحنه سیمانی دیواری روی روبه دوربین-741
 دهیم انجام بای را اقدام کدام شرایطی درچنین شود دیده تصویر در آن بافت که کنیم نورپردازی

 کنیم می )سافت(استفاده نرم اصلی نور ب(از                                تابانیم می دیوار به کنار از را الف(نور

 گزینه سه د(هر                             کنیم می استفاده کننده پر نور از ج(حنما

 است نادرست گزینه کدام-418

 کند می (تبدیل) نرم نور به (را) سخت نور که است فیلتری الف(

 تاباند سایه های بخش به  ی وسیله به را نورآفتاب از بخشی توان می خارجی های ب(درصحنه

 کرد روشن پرژکتور ی وسیله به را سایه های بخش توان می خارجی های ج(درصحنه

 شود می تصویر کنتراست افزایش باعث وج ب د(موارد
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 داد نخواهد رخ آن نور در تغییر امدک کنیم دور موضوع از را کتورژپر اگر-419

 کند می تغییر نور تابش ب(زاویه                                     شود می تر هارد الف(نور

 یابد می کاهش فاصله مجذور عکس به نسبت موضوع به تابنده نور د(مقدار                    شود می ج(نورپوالریزه

 است کدام ولز ارسن ساخته کین همشهری فیلم تصاویر ویژگی ترین معروف-420
 یددش بسیار رنگ د(اشباع             تخت ج(پرسپکتیو      زیاد میدان ب(عمق      آمیز اغراق بشدت الف(نوپردازی

 هستند هایی رنگ-نور چپ(چه به راست )از ترتیب به ماژنتا و قرمز،سیان های رنگ-نور مکمل-421

د(                                  ج(                                 ب(                                  الف(

 کند می تعیین را نور های ویژگی از یک کدام نور موج طول-422
 نور د(قطبیت                         نور بودن هارد یا ج(سافت                           نور ب(رنگ                        نور الف(کمیت

 شد خواهند رنگی چه تصاویر کنیم اسستفاده 3200PRESET از درجه 5500 ینکلو با نوری در اگر-423
 د(قرمز                                         ج(آبی                                              ب(زرد                                    الف(سبز

 کدامیک به تصاویر کنیم باالنس وایت قرمز کاغذ روی ،برسفید کاغذ روی بر باالنس وایت جای به اگر-424
 خواهندشد متمایل زیر های رنگ از

د(                                 ج(                                 ب(                               الف(

 تصویر(می عمق )به خود دورن به نرم حرکتی با را بیینده چشم که است سیدهن شکلی دایره-425
 دارند بربیینده دایره مشابه تاثیری رنگها از یک کشد.کدام

 د(آبی                                  ج(سبز                                       ب(زرد                                              الف(قرمز

 نور با محیطی به را برداری تصویر دوربین وسپس کنیم باالنس وایت درجه 3200 کلوین با ینور در اگر-426
 شد خواهند چگونه تصاویرحاصله کنیم برداری تصویر باالنس وایت تکرار بدون و ببریم کلوین ی درجه8000

 طبیعی حالت از تر د(تیره                بیعیط حالت از تر ج(روشن                 رنگ ب(آبی                        رنگ الف(زرد

 است نادرست گزینه کدام-427
 شود می زردتر نور یابد افزایش نور رنگ دمای قدر الف(هر

 است آفتابی روزهای از باالتر روز نور رنگ دمای ابری روزهای ب(در

 هند می افزایش را نور رنگ دمای آبی ج(فیلترهای

 ندارد طیاارتب آن بودن سافت و هارد به یا نور کمیت به نور رنگ د(دمای

 پنجره از کرده عبور زرد نور وسیله به او ی چهره از نیمی است ایستاده پنجره کنار اتاق داخل بازیگری-428
 که این برای ایم کرده روشن تنگستن التهابی های پرژکتور با را او ی چهره دیگر نیم و است شده روشن
 دهیم انجام توانیم می اقدامی چه شود یکسان چهره ی نیمه دو بر تابیده نورهای رنگ دمای
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 کنیم می نصب فیلتر پرژکتورها روی وبر قیلتر پنجره روی الف(بر

 کنیم می نصب فیلتر پرژکتورها روی ب(بر

 کنیم می نصب فیلتر پنجره روی بر یا فیلتر پرژکتورها روی ج(بر

 کنیم می نصب فیلتر ها پرژکتور روی بر و  فیلتر پنجره روی د(بر

 شد خواهند رنگی چه حاصله تصاویر کنیم باالنس وایت زرد کاغذ روی بر سفید کاغذ جای به اگر-429
 د(نارنجی                                       ج(آبی                                              ب(سبز                                  الف(قرمز

 است درست گزینه کدام Balance Black فرایند مورد در-430

 دهیم انجام را  فرایند حتما  بار هر از پس که است الف(ضروری

 رسند می توازن به تصویر روشن نواحی در ها رنگ  فرایند دادن انجام ب(با

 ندارد فرایند بر ریتاثی صحنه نور ج(مقدار

 داد قرار دوربین مقابل را سیاه کاغذی باید فرایند د(در

 چگونه حاصله تصاویر ، کنیم برداری درجه 3200 کلوین با نوری در Light  Day  نگاتیو با اگر-431
 بود؟ خواهد

 شنوند می   ب(تصاویر                         شنوند می  الف(تصاویر

 شوند می نارنجی د(تصاویر                                                      شنوند می آبی ج(تصاویر

 چه حاصله (کنیم،تصاویر باالنس )وایت Magenta  رنگ به کاغذی روی بر سفید کاغذ جای به اگر -432
 شد؟ خواهند رنگی

د(                                  ج(                                 ب(                             الف(

 است؟ باالتر زیر نورهای از یک کدام )کلوین( رنگ دمای-433

  ابری روز در () روز ب(نور                                                                            شمع الف(نور

 خورشید غروب هنگام به () خورشید مستقیم د(نور    طلوع هنگام به () خورشید مستقیم ج(نور

 ی درجه 3200 نور با محیطی به را دوربین سپس و کنیم باالنس وایت کلوین درجه 5500 نور در اگر-434
 شد؟ خواهند رنگی چه  حاصله کنیم،تصاویر باالنس(تصویربرداری )وایت تکرار بدون و بیریم کلوین

 آبی-د(سبز                                     ج(بنفش                                   ب(آبی                                    الف(نارنجی

 شوند؟ می بمحسو هم مکمل رنگ(های-)نور زیر های زوج از یک کدام -435
 ماژنتا و د(آبی                    زرد و ج(سبز                          آبی و ب(قرمز                          سیان و الف(قرمز
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 ؟ است شده تعبیه ویدیویی های دوربین در منظور چه به tabilizerS Electronic  ی گزینه-436

 تصویر های لرزش ب(کاهش                                                تصویر کنتراست الف(کاهش

 تصویر میدان عمق د(افزایش                                              تصویر ساچوره نواحی ج(کنترل

 است ابعادی نسبت چه دارای (screen Wide) عریض ویدیویی تصویر-437
1 : 2. 66د(                                       9:16ج(                                         1:1.33ب(                              3:4الف(

 است؟  Optical  حرکتی ، دوربین حرکات از یک کدام-438

 د(                      ج(                           ب(                      الف(

 است بازتر زیر های نما اندازه از یک کدام-439

د(          ج(                  ب(                   الف(

 می دارد.چگونه قرار زمینه پس عنوان به سطحی وی سر پشت متر چند و دوربین مقابل ای پیشه هنر-440
 شود؟ دیده قاب درون زمینه پس از کمی بخش که کرد ثبت هنرپیشه از آپ کلوز تصویری توان

 کرد استفاده  لنز از و قرارداد هنرپیشه نزدیک باید را الف(دوربین

 کرد استفاده  ازلنز و داد قرار هنرپیشه از دور باید را ب(دوربین

 کرد استفاده  لنز از و داد قرار هنرپیشه نزدیک یدبا را ج(دوربین

 کرد استفاده لنز و قرارداد هنرپیشه از دور باید را د(دوربین

 به نسبت ای زاویه چه در باید را دوربین آید نظر به مسلط و ،قوی،مقتدر ،مهاجم پیشه هنر که آن برای-441
 دهید؟ قرار او

د(                        ج(                            ب(                   الف(

 داشت؟ خواهد تاثیری چه باشد تر کوتاه هایپرفوکال ی فاصله قدر هر-442
 بود خواهد کمتر تصویر در موضوع بزرگنمایی ب(                     بود خواهد تصویربیشتر در موضوع بزرگنمایی الف(

  بود خواهد تر کم تصویر میدان عمق د(                                     بود خواهد تر بیش تصویر میدان عمق ج(

 است تر بیش تصویر میدان عمق زیر چهارحالت از یک کدام در-443

5: دوربین تا موضوع فاصله-2.8دیافراگم:-100لنز: کانونی الف(فاصله

5: دوربین تا موضوع فاصله-16: دیافراگم-18لنز: کانونی اصلهب(ف

3دوربین: تا موضوع فاصله-16: یافراگم-50لنز: کانونی ج(فاصله

2: دوربین تا موضوع فاصله-11: دیافراگم-24لنز: کانونی د(فاصله
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 یستن مناسب اقدام کدام دست روی دوربین حالت در دوربین های لرزش کاهش برای-444

 لنز از ب(استفاده                                                  از الف(استفاده

 از د(استفاده                                               ی گزینه کردن ج(فعال

 داد انجام نباید را اقدام کدام ابدی (افزایشDepth) تصویر عمق آنکه برای-445

 داد نشان  را زمینه پس و  را تصویر رمینه پیش الف(باید

 کرد استفاده لنز از و نزدیک زمینه پیش به را دوربین ب(باید

 کرد ثبت تر کوچک را زمینه پس های هسوژو و بزرگتر را زمینه پیش های سوژه ج(باید

 باشد داشته یکسانی روشنایی مقدار زمینه پس و زمینه ،میان زمینه پیش که کرد پردازی نور ای گونه به د(باید

 شود می داده نشان زیر ترتیب به پالن دو در وی حرکت و کند می طی را صحنه عرض ای هنرپیشه-446

 کند. می تعقیب را پیشه هنر  حرکت با و دارد قرار صحنه وسط  در اول،دوربین پالن در-

 کند می تراولینگ هنرپیشه موازات به و ،همراه صحنه عرض در دوم،دوربین پالن در-

 است درست فوق پالن دو خصوص در گزینه کدام

 کند می تغییر نما ی اندازه دوم پالن در و ینبدور ی اول،زاویه پالن الف(در

 کند می تغییر دوربین ی زاویه دوم پالن در و نما ی ازهدان اول پالن ب(در

 است ثابت دوم پالن در و متغیر اول نپال در نما ی اندازه و دوربین ج(زاویه

 است ثابت اول پالن در و متغیر دوم پالن در نما ی ازهدان و دوربین ی د(زاویه

 های دوربین در ای گزینه چه (کردsuFoc) کانونی تر دقیق و تر راحت را تصویر بتوان آنکه برای-447
 است شده تعبیه برداری تصویر

د(                   ج(                         ب(                     الف(

 ندارد وجود room Head  زیر های نما اندازه از یک کدام در-448

د(            ج(          ب(               الف(

 ؟ است نادرست گزینه کدام-449
 گویند منفی(می )فضای را قاب حواشی مثبت(و )فضای را قاب الف(مرکز

 نامند می را بازیگر نگاه منفی(مقابل ب()فضای

 شود می حاصل عمولیم غیر غالبا بندی باشدترکیب زیاد بسیارمثبت( )فضای نسبت به منفی(قاب ج(اگر)فضای

 است شده اشغال اصلی موضوع توسط که است قاب از مثبت(بخشی د()فضای
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 است؟ تصویرنادرست بندی ترکیب مورد در گزینه _کدام450

 است قاب درون تصویر عناصر ی آگاهانه چیدمان و آرایش معنای به بندی ترکیب الف(

 پذیرد ورتص ثابت و معین اصولی تابع باید همواره بندی ترکیب ب(

 توجه(است ی قاب)نقطه از خاصی ناحیه به بیننده نگاه هدایت بندی ازترکیب هدف ج(معموال

 است بندی ترکیب ی اولیه قواعد جمله از قاب طالیی نقاط روی بر اصلی سوژه د(قراردادن

 است؟ درستin Zoomوin Track حرکات ی مقایسه خصوص در گزینه _کدام451

 یابد می افزایش میدان عمق  حرکت ودر (کاهش) میدان قعم حرکت الف(در

 یابد می تصویرکاهش عمق  حرکت ودر (افزایش) تصویر عمق  حرکت درب(

 است ثابت حرکت در نما اندازه که حالی در کند می نماتغییر اندازه  حرکت ج(در

 شود می تر کم میدان عمق و تر بسته نما اندازه کتحر هردو د(در

 باید نکاتی (چهshots O.S/Reversangle) شانه/متقابل روی از نمای دو برداری تصویر هنگام _به452
 شود؟ رعایت
 شوند برداری تصویر مشابهی دیافراگم با نما دو هر باید امکان صورت الف(در

 شوند برداری تصویر بهیمشا کانونی ی فاصله با باید نما دو ب(هر

 باشد مشابه موضوع تا دوربین ی فاصله باید نما دو این ثبت هنگام ج(به

 گزینه سه د(هر

 لنز ای سوژه کردن فوکوس برای شما و است مجهز زوم لنز به شما برداری تصویر دوربین کنید _فرض453
 میBack Zoom سپس و کنید می فوکوس را سوژه فوکوس حلقه دهیدوبا می قرار حالت ترین تله در را

of utO ) ناواضح خود به دخو بکتصویر زوم حین در اما کنید تنظیم را خود نظر مورد کادر تا کنید

focusدارد؟ ایراد لنز بخش کدام احتماال حالت این شود.در (می 

 ی د(حلقه                       دیافراگم ی ج(حلقه                      فوکوس ی ب(حلقه                        الف(

 معناست؟ چه بهReframig _اصطالح454

 گزینه سه د(هر                         قاب ج(تصحیح                            بندی ب(ترکیب                          بندی الف(قاب

 داد؟ افزایش توان می چگونه را تصویر _وضوح455

 فیلتر از ب(استفاده                             لنز روی بر لترفی الف(قراردادن

 گزینه سه د(هر                                     باال تفکیک قدرت با لنزی از ج(استفاه

 



 آموزشگاه هفت سان                                                                                                            سئواالت تصویربرداری
 

 03432462569تلفن:

 است؟ تصویری چگونه شود دیده زمینه پس از دور زمینه پیش ی سوژه آن در که _تصویری456

د(            ج(                  ب(             الف(

 است؟ درست گزینه _کدام457
 بود خواهد تر تصویربیش میدان عمق باشد تر باز دیافراگم قدر الف(هر

 بود خواهد تر تصویربیش میدان عمق باشد تر لنزبلند کانونی فاصله قدر ب(هر

 بود خواهد تر بیش تصویر میدان عمق باشد تر کوچک فیلم فریم یا گر حس قدرابعاد ج(هر

 بود خواهد تر تصویربیش میدان عمق باشد تر کم موضوع تا دوربین ی فاصله قدر د(هر

 چه کنیمback Zoom ریتم انهم با دقیقا و همزمان وin Track زمینه پیش موضوع سمت به _اگر458
 گرفت؟ خواهد صورت صویرت در تغییری

 شد خواهد پرسپکتیوعمیق اما ماند خواهد تغییر نمابدون اندازه الف(

 شد خواهد پرسپکتیوفشرده اما ماند خواهد تغییر نمابدون اندازه ب(

 شد خواهد پرسپکتیوفشرده و تر بسته نما اندازه د(                            شد خواهد پرسپکتیوعمیق و بازتر نما اندازه ج(

 دهد؟ می افزایش تصویررا میدان عمق زیر اقدامات از یک _کدام459

 موارد د(همه           موضوع به دوربین کردن ج(نزدیک          دیافراگم ب(بستن           لنز از الف(استفاده

 شود؟ ی(مsteep) شده (واغراقDeep) عمیق تصویر زیرپرسپکتیو موارد از یک کدام _در460

 کنیم  استفاده لنز از و نزدیک موضوع به را الف(دوربین

 کنیم  استفاده لنز واز دور موضوع به را ب(دوربین

 کنیم استفاده لنز واز نزدیک موضوع به را ج(دوربین

 کنیم استفادهلنز از و دور موضوع از را د(دوربین

 کند؟ می تغییر دوربین ارتفاع زیر حرکات از یک کدام _در461

د(                                     ج(                                ب(                       الف(

 دارد؟ وجودroom Foot  زیر نماهای اندازه از یک کدام _در462

د(                    ج(                (ب               الف(

 است؟ نادرست گزینه _کدام463
 شود می تر بسته نما اندازه باشد تر کم موضوع تا دوربین ی فاصله چه الف(هر

 شود می استفاده تری بسته نماهای اندازه سینما به نسبت تلویزیون در ب(معموال

 شود می تر نمابسته اندازه شود لنزوایدتر چه هر ثابت ای صلهفا ج(از
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 شود می تر کم قاب منفی فضای شود تر نمابسته اندازه چه د(هر

 باید مورد کدام باشند داشته مشابهی پرسپکتیو (shots angle Reverse) متقابل نمای دو آنکه _برای464
 گردد؟ رعایت
 شوند ثبت مشابه دیافراگمی وبا مشابه ی فاصله از نما دو ب(هر              شوند ثبت مشابه ولنزی بادیافراگم نما دو الف(هر

 شوند ثبت مشابه نوردهی و دیافراگم با نما دو د(هر             شوند ثبت مشابه لنزی وبا مشابه ی فاصله از نما ج(هردو

 مشابه لنز با مشابه ی فاصله از (راshots angle O.S/Reverse) شانه/متقابل روی از نمای دو _اگر465
 بود؟ خواهند دونمامشابه این ازخصوصیات کدامیک کنیم ثبت مشابه وبادیافراگم مشابه وعمودی افقی اززاویه

 مورد د(هرسه                                      ج(پرسپکتیو                             یدانم ب(عمق                     نما الف(اندازه

 اما )مشابه قرینه باید تصویر خصوصیات از یک (کدامshots angle Reverse) متقابل _دردونمای466
 (باشد؟ راست و چپ

 گزینه سه د(هر                            نگاه ج(جهت                     ب(                 بندی الف(ترکیب

  میشود؟ نامیده چه صحنه درون به دوربین _حرکت467

د(                       ج(                           ب(                       الف(

 کند؟ نمی تضمین را زیر های تداوم از یک کدام فرضی خط _رعایت468
 ها خروج و ورود در د(تداوم       حرکت جهت در ج(تداوم          وپرسپکتی در ب(تداوم         نگاه جهت در الف(تداوم

 میگیرد؟ قرار زیر عوامل از یک کدام تاثیر نماتحت درونی _ریتم469
 فیلم در نما طول بودن بلند یا ب(کوتاه                                                                      دوربین حرکت الف(سرعت

 مورد سه د(هر                     بعدی نمای و نظر مورد نمای بین رفته کار )ترانزیشن(به عج(نو

 شود؟ می نامیده دوربین(چه )زاویه باشد داشته قرار هنرپیشه چشم سطح از تر پایین دوربین _اگر470

د(                   ج(                      ب(             الف(

 میشود؟ (نامیدهshot Medium American) اصطالحا زیر نماهای اندازه از یک _کدام471

د(                        ج(                       ب(                 الف(

 است؟ نادرست گزینه _کدام472
 است تر کم ها پالن تعداد مونتاژمعموال کبس به نسبت میزانسن سبک به سازی فیلم ف(درال

 است تر بیش ها پالن زمانی طول مونتاژمعموال سبک به نسبت میزانسن سبک به سازی فیلم ب(در

 است تدوین ی مرحله فیلم گیری شکل ی مرحله ترین مهم میزانسن سبک به سازی فیلم ج(در

 شود می دیده تر بیش سکانس_پالن مونتاژ سبک به نسبت میزانسن سبک به سازی فیلم د(در
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 هنگام به تا باشند داشته باید هایی ویژگی چه نما دو کنیم.این ثبت نما دو ای پیشه هنر از خواهیم _می473
 نشود؟ (ایجادjump) پرش هم (بهcut) صالتا

 باشند داشته )نوردهی(متفاوتی باید نما ب(دو                            دباشن داشته متفاوتی نمای(نسبتا )اندازه باید نما الف(دو

 ج و الف های د(گزینه                  باشند داشته افقی زاویه اختالف درجه 30 حداقل باید نما ج(دو

 است؟ درست گزینه _کدام474
 نامند می منفی فضای را است شده اشغال اصلی موضوع توسط که قاب از الف(بخشی

 نامند می  را بازیگر سر باالی منفی ب(فضای

 نامند می را  را بازیگر نگاه مقابل منفی ج(فضای

 نامند می را بازیگر پای پایین منفی د(فضای

 شود؟ می نامیده چه ثابت محور روی بر دوربین سریع بسیار و افقی _حرکت547

د(                                  ج(                            ب(                            الف(

 است؟ نمایی چگونهInsert _نمای476
 ءیااش از است ب(نمایی                                                                                       بسته است الف(نمایی

 گزینه سه د(هر                          گیرد می قرار اصلی نماهای بین که است کننده تکمیل ج(نمایی

 دوربین های لرزش از ناشی وضوح افت مورد کدام دست روی دوربین ی شیوه به برداری تصویر _در747
 کند؟ می برطرف را

 ی گزینه از ب(استفاده                                                لنز از الف(استفاده

 شاتر سرعت کردن تر د(سریع                                                      ی گزینه از ج(استفاده

 شود؟ می ایجاد تصویر در مشکلی چه نباشد تنظیمfocus Back زوم لنز در _اگر847
 کند می تغییر خود به خود تصویر ب(رنگکند می تغییر خود به خود تصویر الف(نوردهی

 رود می دست از خود به تصویر(خود )فوکوس حرکت حین ج(در

 رود می دست از خود به خود تصویر فوکوس حین د(در

 ؟ندارد تاثیرتصویر میدان عمق بر گزینه دامک_947

د(                لنز کانونی ج(فاصله                    ب(فیلتر                  لنز الف(دیافراگم

 شود؟ نمی محسوب خنثی دوربین زوایای از یک _کدام804

د(                      ج(                      ب(                   الف(
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 است؟ مربوط زیر مباحث از کدامیک به قاب طالیی نقاط _مفهوم148

 بندی د(ترکیب                        ج(نوردهی                                ب(نورپردازی                        کنتراستالف(

482-mroo Look چیست 
 هنرپیشه سر باالی منفی ب(فضای                                                      وارونه است الف(تصویری

 است صحیح ج و ب های د(گزینه                                             هنرپیشه نگاه مقابل منفی ج(فضای

 نیست درست out  Trackو out Zoom حرکت دو مقایسه صضوخ در گزینه کدام-483

 شود می بازتر نما ازهدان حرکت دو هر ب(در             یابد می افزایش تصویر میدان عمق حرکت دو هر الف(در

 شود می فشرده پرسپکتیو حرکت دو هر د(در              یابد می کاهش تصویر در موضوع بزرگنمایی حرکت دو هر ج(در

 دهد می کاهش را تصویر میدان عمق مسستقیم غیر یا مستقیم شکل به ریز اقدامات از یک کدام-484
       شاتر سرعت ب(افزایش                                                       صحنه از دوربین کردن الف(دور

  لنز از استفادهد(               لنز دیافراگم بستنج(

 هنرپیشه به و منحرف زمینه پس از را بیننده نگاه آنکه دارد.برای قرار ای زمینه پس مقابل ای پیشه هنر-485
 دهیم؟ نبایدانجام را اقدام ،کدام کنیم معطوف

 دهیم می قرار هنرپیشه روی ار فوکوس و کنیم می کم را تصویر میدان عمقالف(

 تابانیم می هنرپیشه از تر کم نوری زمینه پس ب(به

 باشند فوکوس کامال تصویر در چیز همه که کنیم می زیاد قدری به را تصویر میدان ج(عمق

 کنیم می ثبت هنرپیشه از تری بسته تصویر امکان صورت د(در

 می دیده زمینه پس در او سر پشت اختمانیس و دار قرار تصویر ی زمینه پیش در ای هنرپیشه-486
 هنرپیشه به (،ساختمان قاب در هنرپیشه ی )اندازه نما اندازه تغییر بدون نما این در توان می شود.چگونه

 شود؟ فشرده تصویر ،پرسپکتیو درنتیجه و نزدیک

 کنیم می و  زمان ب(هم                      کنیم می  و زمان الف(هم

 و  زمان د(هم                      کنیم می و زمان ج(هم

 شود؟ می توصیه سرعت پر های سوژه از تصویربرداری هنگام گزینه کدام از استفاده-487

د(                                ج(                        سریع شاتر ب(سرعت                         کند شاتر الف(سرعت

 داد؟ تغییر را آن کانونی فاصله توان می زوم لنز های بخش از یک کدام با-488

 ج و الف های د(گزینه                ج(                    ب(                  الف(
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 چقدر لنزی چنین زوم باشد،ضریبmm144-mm9  زوم لنز یک در کانونی فواصل ی دامنه گرا-489
 است؟

X 48د(                                       X 24ج(                                 X16(ب                                       14الف(

 عددی چه دیافراگمی باشد،چنین mm 25 دیافراگم ی یچهدر ،قطر mm100 کانونی لنزی در اگر-490
 داشت؟ خواهد (Number-F ) اف عدد
 4د(                                        2 . 8 ج(                                       2 ب(                                              1.4 الف(

 شود؟ می محسوب تر سریع نزی،ل زیر لنزهای از کدامیک-491
1 : 1. 7  سرعت با ب(لنزی                                                          1 : 1 . 4  سرعت با الف(لنزی

1 :5 . 6  سرعت با د(لنزی                                                                    2:1  سرعت با  ج(لنزی

 نیست؟ مناسب زیر امکانات از کدامیک نزدیک بسیار ی فاصله از کوچک اشیای از تصویربرداری یبرا-492

د(             ج(                    ب(                   (الف

 رسد؟ می نظر به تر سریع زیر لنزهای از کدامیک اب in Track  حرکت-493

د(                    ج(                        ب(                       الف(

 دهد؟ نمی کاهش را flare Optical  زیر اقدامات از کدامیک -494

 لنز سطح کردن ب(تمیز                           ساخت هنگام به لنز های عدسی مناسب () پوشش الف(

 لنز مقابل ای شیشه فیلترهای نصب د(                                                                 لنز روی بر () هود از ج(استفاده

 زیبا چهره که ای گونه به اینچ، 3/2 ویدیویی دوربین با پیشه هنر ی چهره از بسته نمایی ثبت برای -497
 کرد؟ استفاده باید زیر های لنز از یک کدام شود،از دهدی

 20   یکانون  فاصله با  ب(لنزی                                                 mm11  کانونی  فاصله با الف(لنزی

    75  کانونی  فاصله با لنزی د(                                                      mm50  کانونی  فاصله با لنزی ج(

 باید استاپ چند آن از حاصل نور افت رانبج برایX2 Extender Lens از استفاده هنگام به-498
 کرد از را دیافراگم

 استاپ 4د(                           استاپ 2/1ج(                              استاپ 2ب(                                        استاپ 1الف(

 داد انجام وآسانتر بهتر (راPan Swich) سریع بسیار پن حرکت توان می زیر لنزهای از یک کدام با-499

mm50 کانونی فاصله با ب(لنزی                                                     mm100 کانونی فاصله اب الف(لنزی

mm12 کانونی فاصله با د(لنزی                                                           mm25 کانونی فاصله با ج(لنزی
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 کند می کنترل را تصویر زیر های شاخصه از یک کدام لنز دیافراگم-500

 د(      ج(                 ب(                      الف(

 را دوربین از دور بسیار موضوعی و دوربین به نزدیک بسیار موضوعی زمان هم توان می ابزار کدام با-015
 نمود؟ (ثبتfocus) واضح صورت به تصویر در

د(        ج(             ب(          الف(

 است؟ نادرست هگزین _کدام502

 شد خواهد عمیق پرسپکتیو کنیم استفاده لنز واز شویم نزدیک صحنه به الف(اگر

 شد خواهد کمتر لنز دید زاویه شود تر بیش لنز کانونی ی فاصله قدر ب(هر

 کند می تصویر اندازه هم بیش و کم را زمینه پس و زمینه پیش های موضوعج(لنز

 دارد مشابهی کانونی ی فاصله نرمال لنز ها وربیند تمام د(در

 شود؟ می دوربین های لرزش شدن تر کم باعث لنز کدام از استفاده دست روی دوربین حالت _در503

د(                ج(              ب(            الف(

 شود؟ می محصوب نرمال لنز میلیمتری 16 برداری فیلم دوربین برای زیر لنزهای از یک _کدام504

 25 کانونی ی فاصله به ب(لنزی                                                  9 کانونی ی فاصله با الف(لنزی

 100 کانونی فاصله با د(لنزی                                                      کانونی ی فاصله با ج(لنزی

  شود؟ می نامیده چه است متغیر آن کانونی ی فاصله که _لنزی505

د(                    ج(                  ب(                الف(

 است؟ تر بیش زیر لنزهای از یک کدام دید ی _زاویه506

کانونی ی بافاصله ب(لنزی                                           کانونی ی فاصله با (لنزیالف

 200 کانونی ی فاصله به د(لنزی                                             155 کانونی ی فاصله با ج(لنزی

 ؟است تر بزرگ زیر لنزهای از یک کدام در تصویر _دایره507

د(                   ج(               ب(               الف(

 دهد؟ می نشان تر کند را آید می دوربین سمت به صحنه عمق از که ماشینی حرکت لنز _کدام508

د(                ج(                ب(                  الف(

 نیست؟ پوالریزه فیلتر تاثیرات از زیر موارد از یک _کدام509
 فلزی غیر سطوح از مزاحم های انعکاس ب(حذف                                                       آسمان ساختن الف(تیره

 تصویر میدان عمق د(افزایش                                                       ها رنگ اشباع ج(افزایش
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 است؟ مثبت زیر فیلترهای از یک (کدامShift Mired) شیفت میرد _عدد510

یلترد(ف                                 ج(فیلتر                                فیلترب(                      الف(فیلتر

 دارد؟ تاثیر تصویر های ویژگی از یک کدام (برND Graduated) تدریجیND _فیلتر511
            تصویر ب(کنتراست                                                      تصویر سطح تمام الف(نوردهی

 ج و الف های د(گزینه                                                            تصویر از بخشی ج(وضوح  

 دارد؟ کاربردی چه پوالریزه _فیلتر512
 فلزی سطح روی بر موجود مزاحم های انعکاس حذف یا الف(کاهش

 فلزی غیر سطوح روی بر موجود مزاحم های انعکاس حذف یا ب(کاهش

 ج و الف های د(گزینه                                      آن ساختن روشن و آسمان رنگ اشباع ج(کاهش

 است؟ درست گزینه _کدام513

 است نور رنگ دمای ی افزاینده و نور مقدار ی کاهندهالف(فیلتر

 است موثر دهی نور بر دیافراگم استاپ یک میزان به0,6ب(فیلتر

 شود می تصویر میدان عمق افزایش باعث مستقیم غیر شکلی بهج(فیلتر

 دارد یکنواختی تاثیر مریی طیف های موج طول برتمام د(فیلتر

 است؟ درست گزینه _کدام514

 دهد می کاهش را دوربین به ورودی نور مقدار مشهود شکلی بهالف(فیلتر

 بود خواهد زیباترفیلتر اثر باشند تر روشن و تر کوچک قاب در موجود های الیت های قدر ب(هر

 کرد استفاده فیلتر از توان می صویرت در موضوع جزئیات تر دقیق بازسازی ج(برای

 بود خواهد بیشتر فیلتر اثر باشد تر بسته دیافراگم قدر د(هر

 کنند؟ می ایجاد نور رد تغییری چهCTO  _فیلترهای515
 کند می تبدیل سخت نور به را نرم ب(نور                               کند می تبدیل نرم نور به را سخت الف(نور

 دهند می کاهش را نور د(کلوین                                               دهند می افزایش را نور ج(کلوین

 دارد؟ تاثیری چهND 0.9 _فیلتر516
 دده می افزایش برابر 9 را نور ب(کلوین                                        دهد می افزایش برابر3 را نور الف(کلوین

 دهد می کاهش قبل میزان8/1به را نور د(شدت                                دهد می کاهش قبل میزان9/1 به را نور ج(شدت
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 بخش سایر نوردهی که ای گونه به سفید و سیاه تصویر در آسمان کردن تیره برای ابری کامال روزی _در517
 کرد؟ دهاستفا توان می فیلتری چه از نکند تغییر تصویر های

 غلیظ قرمز ب(فیلتر                                                                                    پوالریزه الف(فیلتر

 سبز_زرد د(فیلتر                                                                        ج(فیلتر

 شود؟ می رنگی چه حاصله تصویر کنیم می ستفادهاND فیلتر از _وقتی518
 کدام د(هیچ                                          ج(قرمز                                        ب(زرد                                الف(آبی

 است؟ND 1.5 فیلتر معادل زیر اصطالحات از یک _کدام519

 64/1د(                                    32/1ج(                              5/1ب(                     4/1الف(

 است؟ نادرست گزینه _کدام520

 شد خواهند تر گرینی و تر پرکنتراست آن از حاصل تصاویر دهیم را نگاتیو الف(اگر

 است100 نگاتیو زا تر حساس دیافراگم استاپ سه معادل300 ب(نگاتیو

 است400 حساسیت معادل27 ج(حساسیت

 است نگاتیو کردن کنتراست پر های صحنه کامل ثبت برای ها روش از د(یکی

 داردو می نگاه (ثابتcate) دوربین ی دریچه پشت را نگاتیو برداری فیلم دوربین اجزای از یک _کدام521
 کند؟ می جلوگیری آن لرزش از

د(                               ج(                         ب(                      الف(

 دهد؟ می تغییر را تصویر خصوصیت کدام ویدیو دوربین درDetail  ی گزینه _تغییر522

 تصویر د(رنگ                   تصویر ج(نوردهی                         تصویر ب(وضوح                تصویر الف(کنتراست

 دارد؟ تصویر در تاثیری چه ویدیو دوربین درDCC ی _گزینه523
 دهد می کاهش را تصویر وضوح و افزایش را تصویر ب(کنتراست                    دهد می کاهش را تصویر الف(کنتراست

 ج و الف های د(گزینه                          دده می کاهش را تصویر روشن بسیار نواحی ج(درخشش

 نمود؟ استفاده توان می گزینه کدام از کامپیوتر مانیتور ی صفحه ازFlicker  بدون تصویری ثبت (برای524

د(                                     ج(                             ب(                          الف(

 باشد؟ شده رها زیاد انرژی نماد تواند می زیر خطوط از یک _کدام525

 شکسته د(خط                              منحنی ج(خط                          عمودی ب(خط                       افقی الف(خط
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 ای جلوه چه نهایی تصویر کند ثبت فریم75 نیهثا هر در ثانیه در فریم 25 جای به ویدیو دوربین _اگر526
 داشت؟ خواهد

د(             ج(                  ب(                   الف(

 بصری وزن یک کدام داریم تصویر در وزرد بنفش قرمز سیاه های رنگ به اندازه هم ی دایره _چهار527
 شود؟ می احساس تر .سبک دارد ریت کم

 زرد ی د(دایره                             بنفش ی ج(دایره                           قرمز ی ب(دایره                   سیاه ی الف(دایره

 کند؟ می تعیین را صدا های ویژگی از یک کدام صدا فرکانس_528
 صدا د(پژواک                    صدا بمی یا ج(زیری                        صدا آوایی ب(پس                          صدا الف(شدت

 همهمه و ها ماشین )سروصدای صحنه نویز شلوغ خیابانی در فردی صدای طبض هنگام توان می _چگونه529
 داد؟ کاهش عابران(را ی

 باشد اشتهد بازتری پذیرش زاویه که کنیم می استفاده میکروفونی الف(از

 دهیم می کاهش را ضبط حال در (صایب(سطح)

 کند صحبت تر بلند که خواهیم می او واز کنیم می نزدیک فرد رابه ج(میکروفون

 دهیم می انجام باهم زمان هم را ج و ب های د(گزینه

 است؟ درست گزینه _کدام530

 شود می واییآ پس زمان افزایش باعث صحنه در صدا جاذب سطوح و اشیا الف(وجود

 شود می آوایی پس زمان افزایش باعث صحنه در صدا ی کننده منعکس سطوح و اشیا ب(وجود

 شود می تر زیر صدا باشد تر بیش صدا سیگنال نوسان ی دامنه قدر ج(هر

 شود می تر زیر صدا باشد تر کم صدا سیگنال نوسان ی دامنه قدر د(هر

 دارد؟ تری بیش حساسیت اه فرکانس از دامنه کدام به انسان _گوش531
 هرتز1000_5000د(                 هرتز8000_20000ج(                   هرتز20_500ب(                هرتز20_20000الف(

 دور صدا ی کننده تولید منبع که آید نظر باشد)به داشته عمیق پرسپکتیوی شده ضبط صدای آنکه _برای532
 دهیم؟ امانج نباید را اقدام است(کدام

 دهیم می افزایش را مستقیم صدای به انعکاسی صدای شدت ب(نسبت                       دهیم می کاهش را صدا الف(شدت

 کنیم می تقویت را صدا باالی های د(فرکانس                     دهیم می افزایش را آوایی پس ج(زمان

 است؟ رمتغی زیر فیلترهای از یک کدام در فیلتر _ضریب533

د(                 ج(                ب(                 الف(
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 دارد؟ کاربری چهuv Anti _فیلتر534

 ج و الف های ینهد(گز                  ج(حذف                       ب(افزایش                       الف(کاهش

 است؟1.0 از باالتر زیر فیلترهای از یک کدام در فیلتر _ضریب535

د(                                    ج(                            ب(                               الف(

 در رنگی قرمز اضافی ی مایه رنگ.Preset BW انتخاب یاBalance hiteW  انجام رغم علی _اگر536
 داد؟ انجام توان می را اقدام کددام آن اصالح برای بود باقی تصویر های الیت های و میانی های تون

 دهیم می کاهش را دوربین منوی دری ب(گزینه                                      کنیم می استفاده فیلتر الف(از

 ج و الف های د(گزینه            کنیم می باالنس وایت رنگ به کاغذ روی ج(بر

  است تر کوتاه لنز امدک در هایپرفوکال ی فاصله-537

 د(              ج(               ب(              الف(

 است شده تعبیه باد صدای حذف رایب ویدیو دوربین در ای گزینه چه-538

د(                ج(                     ب(                             الف(

 شود می نامیده چهplane Focal  کانونی ی صفحه تا element Lensلنز المان آخرین ی فاصله-539

د(        ج(          ب(        الف(

 دارد؟ نام چه میرود کار به ویدیویی تصویر رنگ ارزیابی برای که _دستگاهی540

د(                          ج(                         ب(                       الف(

 است؟ نادرست گزینه _کدام541
 شود گرفته نور منبع یا دوربین سمت به موضوع موقعیت از سنج نور باید مستقیم سنجی نور الف(در

 شود گرفته موضوع سمت به دوربین با زاویه هم سنج نور باید انعکاسی سنجی نور ب(در

 دارد کاربرد انعکاسی نورخوانی در خاکستری ج(کارت

 است مستقیم سنج نور نوعید(

 دارد؟ عملکردی چه مستقیم سنج نور رنگ شیری _کالهک542
 رساند می سنج نور سلول وبه دهد می عبور خود از را نور درصد 18الف(

 رساند می سنج نور سلول وبه دهد می عبور خود از را نور درصد82ب(

 رساند می سنج نور سلول وبه دهد می عبور خود از را نور درصد36ج(

 رساند می سنج نور سلول وبه دهد می عبور خود از را نور درصد64د(
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 دارد؟ تاثیری (چهB d Minusمنفی) الکترونیک _گین543

 گزینه د(هرسه             تصویر نوردهی ج(افزایش      نویز به سیگنال نسبت ب(کاهش               تصویر نویز الف(کاهش

 باشد؟ داشته حرکت نباید دوربین یرز موارد از یک کدام _در544

از ب(استفاده                                                فیلتر از الف(استفاده

 گزینه سه د(هر                                     تکنیک با ج(نصویربرداری

  کند؟ می عمل دقیق هایی صحنه چه درgeAvera وضعیت در دوربین داخلی سنج _نور545

د(                        ج(                   ب(                   الف(

 باشد؟ باید IREچند سیگنال سیاهی سطحNTSC سیستم _در546
 د(صفر                                             7.5ج(                                          70ب(                                     100الف(

 چیست؟frost ND فیلتر (عملکرد547
 نور کلوین وافزایش شدت ب(کاهش                                        نور کلوین کاهش و شدت الف(کاهش

 نور کردنو شدت د(کاهش                                                   نور کردنو شدت ج(کاهش

 دهد؟ می تشکیل راSD ویدیویی رنگ تمام سیگنال از درصد چند سبز رنگ-548

 %59د(                                           %11ج(                                     %30ب(                               %10الف(

 کدام احتماال شود نمیFocus  ترتیب هیچ به تصویر ولی چرخانیم می راFocus  ی حلقه _وقتی549
 است؟ شده خارج نرمال تنظیم از لنز بخش

ب و فال های د(گزینه                     ج(                           ب(                         الف(

 تصویر ویژگی کدام کنترل به داردمربوط وجود ویدیویی های دوربین دربرخی کهTLCSی گزینه-550
 است؟

 د(وضوح                                  ج(نوردهی                                ب(رنگ                                             الف(کنتراست

 است؟ شده تعبیه قدیمی ویدیویی های دوربین برخی در منظور هچ بهCTDM  _دکمه551
 تصویر وضوح ب(ارزیابی                                                              تصویر رنگ الف(ارزیابی

 تصویر نتراستک د(ارزیابی                                                               تصویر نوردهی ج(ارزیابی

 شود؟ می نامیده چه داردdata Meta  ذخیره برای ای حافظه کاست روی بر که نوارویدیویی _نوعی552

د(                                            ج(                                    ب(                                  الف(

 دارد؟ تری بیش قطر زیر لنزهای از یک امکد در5.6 _دیافراگم553

د(             ج(                    ب(              الف(
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 میشود؟ نامیده چهY Y/B Y/R  _سیگنال554

 ج و د(الف                                       ج(مرکب                                  ب(کامپوننت                        الف(کامپوزیت

 دهیم؟ انجام باید را اقدام کدام پرسرعت های موضوع از تر واضح تصاویر ثبت _برای555

 دهیم تغییر را ی ب(گزینه                                           کنیم استفادهالف(از

 دهیم افزایش را شاتر د(سرعت                                   کنیم استفاده لنز ج(از

 می تبدیل کلوین  ی درجه10000 نور رابه کلوین ی درجه5000 نور که فیلتریshift Mired _عدد556
 است؟ چقدر کند

 +200د(                                           _100ج(                                       _75ب(                               +50الف(

 است؟ درست گزینه _کدام557
 است نکاسته نورپردازی اهمیت از جدید ویدیویی های دوربین حساسیت الف(افزایش

 شود می انجام تصویر کنتراست کنترل برای تنها ب(نورپردازی

 نیست پردازی نور انجام به نیازی دیگر ویدیو های دوربین در کترونیکال گین ی گزینه وجود به توجه ج(با

 داشت خواهیم پردازی نور انجام به کمتری نیاز باشد کمتر دوربین پویایی ی دامنه قدر د(هر

 نیست؟progressive اسکن به نسبتinerlace اسکن های مزیت جمله از گزینه _کدام558

 دارد نیاز ارسال برای تری کم باند پهنای به اسکن با ویدیویی الف(تصویر

 است باالتر اسکن در تصاویر ب(وضوح

 است تر نرم اسکن در دوربین و موضوع ج(حرکات

 کرد نخواهد افت نور به نسسبت دوربین حساسیت اسکن انتخاب د(هنگام

 ضبط هد با را مغناطیسی نوار پخش دستگاه ده چرخش چگونگی و سرعت زیر موارد از یک _کدام559
 سازد؟ می هماهنگ نوار پایه بر ویدیویی دوربین ی کننده

 ج و الف های د(گزینه     (ج(        (ب(       (الف(

 یابد؟ بایدتغییر رویدیوییتصوی ویژگی (کدامlike cine عبارتی )یابهLook Film ی ایجادجلوه _برای560

د(                                     ج(                             ب(                        الف(

 کامل سیاه صورت به را زمینه پس توان می چگونه تیره ی زمینه پس با عروسکی نمایش یک _ددر561
 داد؟ نشان جزئیات و بافت بدون

 خودکار دیافراگم ار ب(استفاده                                                   شده کنترل الف(نورپردازی

 ج و الف های د(گزینه                                                           ج(کاهش
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 است؟Gaffer  وظایف از زیر موارد از یک _کدام562

 پردازی نور طرح اجرای بر ب(نظارت                                 برداری تصویر شروع از پیش ویدیو دوربین فنی الف(تنظیم

 گزینه سه د(هر                          تصویر بندی وترکیب دوربین حرکات ج(انجام

 است؟ درست گزینه _کدام563

 است کم لنز در ایجاد الف(احتمال

است کم لنز در نور پرتوهای همگرایی ب(قدرت

 بود نخواهد به نیازی هیچگاه لنز ج(با

 است کوتاه کانونی فوق فاصله و کانونی ی فاصله لنز د(در

 است؟ مربوط ویرتص های ویژگی از یک کدام به اغتشاش ی دایره _مفهوم564
 بندی د(ترکیب                               میدان ج(عمق                              ب(پرسپکتیو                         دهی الف(نور

 دارد؟ تاثیری چه تصویر بندی _ترکیب565
 گذارد می ثرا داستان فضای و موضوع به نسبت او احساس بر و کند می جلب را بیننده الف(توجه

 کند می تر کامل را پردازی نور از حاصل ی ب(جلوه

 کند می ایجاد تصویر در توجه ی ج(نقطه

 گزینه سه د(هر

 نیست؟ استودیویی بردار تصویر وظایف از زیر موارد از یک _کدام566

د(                 ج(                  ب(                 الف(

 (استaperture Academy) اکادمی قاب نسبت گزینه کدام-577
 1:2.66د(                               1:1.85ج(                                 1:1.66ب(                                          1.33:1الف(

 است HD Full فرمت در resolution Vertical عمودی رزولوشن زیر موارد از یک کدام-578

 وب الف های د(گزینه                          خط1080ج(                           خط525ب(                             خط 625الف(

 شود می نامیده چه است جداشدن وغیرقابل متصل head Cameraبه Recorderآندر که دوربینی-579

د(                   ج(                     ب(                            الف(

 شد خواهند بازسازی تری بیش جزییات و بافت با صحنه ی تیره قسمتهای زیر تصاویر از یک کام در-580

     ب(تصویر                                                            الف(تصویر

 مورد هرسهد(                                                                   ج(تصویر
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 از یک کدام در تغییر باعث تصویر (درlines Converging) گرا هم ی دورشنونده خطوط وجود-581
 شود می تصویر های ویژگی

د(                             ج(                        ب(                    الف(

 شود می گفته تصویری چه به focus Shallow تصویر-582

      زیاد میدان عمق با ریب(تصوی                                             کم میدان عمق با الف(تصویری

 زیاد عمق با د(تصویری                                                            کم عمق با ج(تصویری

 آید می دست به نمایی چه باشد قرارداشته هنرپیشه چشم سطح از تر پایین درجه 40 تا 20 دوربین اگر-583

 د(نمای            ج(نمای             ایب(نم               الف(نمای

 دارد کاربردی (چهreflector Shiny) صاف براق رفلکتور-584
 کدام د(هیچ            صحنه از بخشی به نور ایتدج(ه                    شدیدنور ب(کاهش                     نور کردن الف(نرم

 شود می نامیده چه تصویری چنین شود ثبت دایره یک تصویر ،در موضوع از نقطه هر ازای به اگر-585

 د(               ج(                    ب(                  الف(

 خواهدشد ایجاد مکمل رنگ کنتراست زیر رنگهای-نور از یک کدام قرارگیری هم ازکنار-586
 سیان و د(ماژنتا                                   وآبی ج(زرد                    یبوآ ب(قرمز                                    قرمز و الف(سبز

 میکند نمایان تر بیش درتصویر را موضوع بعدوبافت زیر نورهای از یک کدام-587

 مند جهت د(نورسافت                        مند جهت (نورهاردج                   تخت ب(نورسافت               تخت الف(نورهارد

 است پرژکتوری نوع چه Fresnel فرنل پرژکتور-588

  د(       ج(             ب(               الف(

 شود می نامیده چه تصویر در Motif یک مند قاعده تکرار-589

 د(                             ج(                                ب(                                    الف(

 شود می تصویر در تغییر کدام باعث دوربین لنز مقابل نازک ی زنانه جوراب یا توری قراردادن-905
         تصویر شدن تر ب(سافت                                                          تصویر شدن تر الف(شارپ

 تصویر د(فلوترشدن                                                             تصویر شدن تر ج(فوکوس

 هم از زیادی فاصله فوکوس ی سوژه دورترین و فوکوس ی هسوژ ترین نزدیک آن در که تصویری-915
 شود می نامیده چه دارند

 د(                          ج(                       ب(                   الف(
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 وتصویربرداراست کارگردان ارتباط بهتربرای روشی گزینه کدام استودیویی ای برنامه ضبط هنگام-925

 (نما) فهرست از ب(استفاده                                          (گوشی) از الف(استفاده

 وب الف های د(گزینه                                                    صحنه مدیر طریق از ج(ارتباط

 درعکس، اگربخواهیم عبوراست درحال سرعت به ساختمانی مقابل از ابانیخی در سواری دوچرخه-935
 گزینه کدام شوندبه (ثبتBlurred) کشیده صورت سواربه ودوچرخه(Freeze) کامالثابت  ساختمان
 کنیم بایدعمل

 کنیم می استفاده باز کندودیافراگم شاتر سرعت الف(از

 کنیم می استفاده شاترکند سرعت از و گیریم می دست در را ب(دوربین

  کنیم می استفاده کند شاتر سرعت واز دهیم می قرار پایه سه روی را ج(دوربین

 کنیم می استفاده سریع شاتر سرعت از و دهیم می قرار پایه سه روی را د(دوربین

 است نادرست وشاتر دیافراگم ی رابطه خصوص در گزینه کدام-945
 هستند موثر نوردهی دارمق تعیین در دو هر شاتر و الف(دیافراگم

 کند می تنظیم را نوردهی زمان شاتر سرعت و دوربین به ورودی نور مقدار دیافارگمب(

 کرد استفاده شاتر سرعت– دیافراگم زوج یک از توان می ،تنها هرصحنه از نرمال نوردهی با تصویری ثبت ج(برای

 کند می تنظیم را متحرک ایه موضوع وضوح میزان شاتر سرعت و میدان عمق مقدار د(دیافراگم

 است نادرست گزینه کدام-955
 شود میدان عمق افزایش باعث مستقیم غیر به تواند می شاتر سرعت کردن الف(کند

 است موثر نوردهی بر دیافراگم بازکردن استاپ یک ی اندازه به شاتر کردن سریع گام ب(یک

 دهد می کاهش8/1 به را تصویر ،نوردهی ثانیه 30/1 شاتر سرعت به نسبت ثانیه 250/1 شاتر ج(سرعت

 دارند الکترونیک شاتر تصویربرداری های دوربین د(اغلب

 عکاسی دست روی دوربین حالت به بخواهیم و اشدب متر میلی 50 استفاده مورد لنز کانونی ی فاصله اگر-965
 نیستیم شاتر سرعت کدام از استفاده هب مجاز کنیم

 ثانیه30/1د(                       ثانیه 125/1ج(                                  ثانیه 250/1ب(                             ثانیه 60/1الف(

 است درست گزینه کدام-597
 ایت ثابت کانونی فاصله با زوم،لنزی الف(لنز

 دهد می کاهش را اصلی لنز کانونی فاصلهکه است اپتیکی ای قطعهب(

 دهد می افزایش را اصلی لنز کانونی فاصله که است اپتیکی ای قطعه ج(
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 دارد کمی بسیار میدان ماکرو،عمق لنز از حاصل د(تصویر

  است نادرست گزینه کدام-985

 است  حساسیت معادل  الف(حساسیت

 است فیلم از تر حساس برابر شانزده  ب(فیلم

 کنند می ایجاد گرینی تصاویری باال حساسیت با های یلمج(ف

 کنند می ایجاد کنتراست پر ،تصاویری پایین حساسیت با هایی د(فیلم

 است شده تعیخ برداری فیلم و عکاسی های دوربین در منظور چه (بهglass Ground) مات ی شیشه-995

  چشمی صورت به تصویر کردن ب(فوکوس                                  نمایاب درون تصویر شدن رویت الف(قابل

 گزینه د(هرسه                                                         تصویر دقیق بندی ج(ترکیب

 است کدام دارد را تاثیر بیشترین تصویر تشکیل در که عکاسی دوربین بخش ترین اصلی-006
 کانونی ی د(صفحه                               ج(لنز                             تاریک ب(اتاق                        مات ی الف(شیشه

 است چقدر انسان بینایی سیستم در دید پسماند-016
 ثانیه10/1د(                                      ثانیه 5/1ج(                              ثانیه4/1ب(                                 ثانیه 2/1الف(

 شود می انجام منظوری چه به عکاسی در bracketing Exposure  فرایند-026

 درتمهید ها عکس از ب(استفاده                           رویداد مهم لحظات تمام ثبت از اطمینان الف(برای

 ج و ب های د(گزینه                          مناسب نوردهی با صحنه از عکسی ثبت از ج(اطمینان

 ابعاد در یا کرد چاپ تری بیش نمایی بزرگ با میتوان را زیر نگاتیوهای از یک کدام از حاصل تصاویر-036
 ؟داد نمایش پرده روی بر تری بزرگ

 100د(نگاتیو400ج(نگاتیو200ب(نگاتیو800الف(نگاتیو

 قرار رده تولیدکنددرکدام تصویری اطالعات مگابایت50از بیش ویدیوبتوانددرهرثانیه دوربین (اگریک046
 گیرد؟ می

 د(برودکستای ج(حرفهای حرفه ب(نیمهالف(خانگی

 می چندتصویرتولید درهرثانیه کند کارinterlace اسکن وباNTSC درسیستم ویدیو دوربین _اگریک056
 کند؟
 فیلد 50د(کامل فریم 25ج(فیلد 60ب(کامل فریم 30الف(
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 نام (چهFILMشیمیایی) تصویرمتحرک (بهVIDEOالکترونیک) تصویرمتحرک ی کننده تبدیل (دستگاه066
 دارد؟

د(ج(ب(الف(

 ی تیره رخ سه سمت در را دوربینlighting Classic ی شیوه به ای چهره پردازی نور از پس _اگر607
 شد؟ خواهد دیده چگونه مذکور ی چهره دهیم قرار چهره

 کم بعد با د(عریض           زیاد بعد با ج(عریض                کم بعد با ب(باریک                 زیاد بعد با الف(باریک

 است؟ منفی اصلی نور دیعمو زاویه زیر پردازی نور های شیوه از یک کدام (در086

ب(                                         الف(

د(                                                        ج(

 چه شود می ضبط مغناطیسی نوار طول در تصویر زا جدا تراک یک شکل به کهCode Time _نوعی096
 دارد؟ نام

د(                                    ج(                                      ب(                               الف(

 بازسازی و دریافت را دیگری دستگاه از حاصل کد تایم بلکه نباشد کد تایم ی کننده تولید دوربین (اگر610
 کنیم؟ انتخاب دوربین تنظیمات فهرست در باید را گزینه کدام کند

د(                                     ج(                                   ب(                            الف(

 است؟ چقدر جهتی همه میکروفون از استفاده هنگام هب مناسب کار ی _فاصله611

 متر سانتی 30 تا 15ب(                                                         متر سانتی 15تا 10الف(

 متر سانتی 60 تا 45د(                                                             متر سانتی 45 تا 30ج(

 است؟ تر گسترده زیر های میکروفون از یک کدام در صدا پذیرش  ی ه_زاوی912

ب(                                                      لف(ا

د(                                                                           ج(

 باشد؟ فعال باید زیر های میکروفون از یک کدام برای v48(+ power Phantom(ی _گزینه913

 داینامیک ب(میکروفون                                                         زغالی الف(میکروفون

 خازنی یکروفوند(م                                                  الکتریک پیزو ج(میکروفون
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 است؟ تر (خفیفModelingدرتصویر) چهره نمایی برجسته چهره نورپردازی های ازشیوه یک _درکدام914

ب(                                            الف(

د(                                                           ج(

 نرمال نوردهی با تصویری به دستیابی برای سنج نور و ایم کرده نورسنجی ای صحنه از عکاسی _برای615
 کنیم ثبت تصویری صحنه این از بخواهیم است.اگر کرده پیشنهاد را تانیه1_500 شاتر وسرعت5.6 دیافراگم

 کنیم؟ انتخاب باید را گزینه کدام باشدexposed under استاپ سه میزان به که

 کنیم می استفاده ثانیه1_500 شاتر سرعت و 16 فراگم دیا الف(از

 کنیم می استفاده ثانیه 1_60 شاتر وسرعت 5.6 دیافراگم ب(از

 کنیم می استفاده1_2000 شاتر سرعت و 8 دیافراگم ج(از

 ج و الف های د(گزینه

 نامند؟ می چه ار فریم یک روی بر عکس چند ثبت تکنیک_166

      ب(                                                             الف(

د(                                                         ج(

 )سرعت سنج نور پیشنهادی تنظیمات و بسنجیم را پوست هسیا ای پیشه هنر صورت از تابیده باز نور _اگر617

 داشت؟ خواهد ای جلوه چه صحنه این از حاصل تصویر کنیم استفاده دیافراگم(را و شاتر

د(          ج(                ب(         الف(

 چپ(چقدر به راست ترتیب)از بهtone Midوlight ghHi.Shadow های تون نور بازتابش _مقدار618
 است؟

 متوسط و زیاد د(کم              وزیاد متوسط ج(کم               متوسط و کم ب(زیاد            کم و متوسط الف(زیاد

 48 و21. 24 باسرعت را تصاویر این کنیم.اگر می پخش ثانیه در فریم24 سرعت با را ای صحنه تصاویر-619
 بود؟ خواهد چپ(چگونه به راست )از ترتیب به حرکت ی جلوه باشیم کرده برداری فیلم ثانیه در فریم

ب(                  الف(

د(                      ج(

 باشند داشته درخشش تفاوت دیافراگم استاپ هفت صحنه ی ناحیه ترین تاریک و ترین روشن _اگر620
 بود؟ خواهد مقدار چه ای صحنه لومینانس(چنین )نسبت روشنایی نسبت

 1:70د(1:128ج(1:64ب(1:160الف(
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 تری بیش کنتراست صحنه کدام است ذکرشده مختلف ی چهارصحنه روشنایی زیرنسبت های درگزینه-621
 دارد
 1:32د(                         1:128ج(                        1:160ب(                     1:300الف(

 لمبرت فوت 40 آن ی ناحیه ترین تاریک و لمبرت فوت 320 آن ناحبه ترین روشن که ای درصحنه-622
 دارد )کنتراست(وجود درخشش تفاوت دیافراگم چنداستاپ باشد نورداشته بازتابش

 استاپ 8د(                      استاپ 4(ج                      استاپ 3ب(                          استاپ 2الف(

 شود می توصیه لنز کدام از استفاده کروماکی درتکنیک-623

 د(           ج(لنز                         ب(لنز                       الف(لنز

 پروژکتورهای برروی توان رامی فیلتری بهترچه برش به دستیابی ایبر آبی ی باپرده درکروماکی-624
Backlight  دارد قرار 

د(                   ج(                       ب(                        الف(

 نامند (می فریبنده )نورپردازی tingligh Glamour اصطالحا را نورپردازی های شیوه از یک کدام-625

                ب(               الف(

 د(     ج(

 در رو به رو ی زاویه جای به را دوربینlighting Side  شیوه به ای چهره نورپردازی از پس اگر-626
 آمد خواهد دست به نورپردازی از ای شیوه چه دهیم قرار چهره تاریک رخ نیم سمت

   ب(                                         الف(

د(      ج(

 ی چهره کنیم پردازی نورlighting key Cross شیوه رابه اند نشسته هم روی به رو که دونفر اگر-627
 بود؟ خواهد روشن پردازی نور کدام شبیه نفر دو این از کدام هر

د(                 ج(               ب(                الف(

 دارد؟ نما زشت کیفیتی ها چهره اغلب در چهره پردازی نور ی شیوه _کدام628

(ب                                                                  الف(

 گزینه سه د(هر                                                                                       ج(

 طبیعی ورن با چهره پردازی نور ی شیوه کدام خورشید غروب یا طلوع هنگام- خارجی ی صحنه _در629
 گرفت؟ نخواهد شکل

د(                  ج(                 ب(                     الف(
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 (نیستcentral/ مرکزی)قرینه نورپردازی زیر نورپردازی های شیوه از یک کدام-630

 د(               ج(                    ب(               الف(

 (نیستlight eye) چشم نور به نیازی چهره نورپردازی های شیوه از یک کدام در-631

        ب(                                                                             الف(

 ب و الف های د(گزینه                                                                             ج( 

 کرد استفاده توان می رنگ چه به ای پرده (از انسان ی چهره از غیر اشیا)موضوعی کروماکی برای-632
 گزینه د(هرسه                                   ج(قرمز                                    ب(سبز                                            الف(آبی

 داد کاهش راspill Color  ی پدیده توان می ترفند کدام با کروماکی فرایند در-633
 کروماکی ی پردده به تر بیش نوری ب(تابانددن                                     آبی پرده جای به سبز ی پرده از الف(استفاده

 گزینه سه د(هر                                          کروماکی ی پرده از موضوع ج(دورکردن

 است درست گزینه کدام-634

 است تر (آسان) نور ضد تصویر به دستیابی باشد بیشتر ویدیو دوربین یا فیلم پویایی دامنه الف(هرقد

 دو این روشنایی واختالف زمینه پیش ی سوژه از تر روشن زمینه پس که آید می دست به صورتی در نور ضد ب(تصویر

 باشد ویدیو دوربین یا فیلم پویایی دامنه از تر بیش

 کنیم تنظیم زمینه پیش ی سوژه روشنایی اساس بر باید را نور،دیافراگم ضد تصویر به دستیابی ج(برای

 زینهگ سه د(هر

 است درست گزینه کدام-635
 کنیم استفادده آبی پرده از است بهتر هستیم بزرگ بسیار ابعاد با کروماکی پرده از استفاده به مجبور الف(اگر

 دارد احتیاج تری کم نور به آبی پرده به نسبت سبز کروماکی ب(پرده

 مترباشد سه حداکثرباید کروماکی ی پرده تا موضوع فاصلهج(

 زینهگ سه د(هر

 اید؟ می دست به نوری نوع چهlight Soft پروژکتور روی برDiffuser فیلتر دادن قرار با_636

د(                    ج(                     ب(                   الف(

 شد؟ خواهد منعکس ازآن نوری نوع هچ بتابانیمreflector Shiny بهHard نور _اگر637

د(                  ج(                  ب(                         الف(

 کرد؟ استفاده توان می ابزار کدام ازlight Soft پروژکتور نور تابش ی دامنه کنترل _برای638

 ب و الف های د(گزینه              ج(                         ب(                             الف(
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 کرد؟ استفاده نمیتوان ابزار کدام ازFresnel پروژکتور نور تابش ی دامنه کنترل _برای639

د(                           ج(                              ب(                           الف(

 کند؟ می (ساطعspectrum Discontinuous) گسسته طیف با نوری نور منبع _کدام640
 فلورسنت د(المپ                               ج(شمع                           تنگستن ب(المپ                               الف(خورشید

 دارد؟ کاربرد تصویر فوکوس اصالح برای ویدیو دوربین الکترونیک امکانات از یک کدام-641

د(                                    ج(                                ب(                                        الف(

 رود؟ می کار به موضوع ی تیره نواحی از بخشی یا تمام کردن شنرو برای زیر نورهای از یک _کدام642

 مورد سه هرد(                                 ج(                            ب(                        الف(

 شود؟ می دیده تر کم چهره عرض زیر پردازی نور های شیوه از یک کدام _در643

د(                 ج(                 ب(                  الف(

 است؟ تر (شدیدModeling) چهره نمایی برجسته زیر نورپردازی های شیوه از یک کدام _در644

د(            ج(                  ب(                    الف(

 شود؟ می توصیه اقدام کدام پوست سیاه ی چهره _درنورپردازی645

 ی پرکننده ونور اصلی نور از ب(استفاده             ی پرکننده نور واصلی نور از الف(استفاده

 چهره از کامل د(حذف                                       باال پردازی نور نسبت با پردازی ج(نور

 است؟ درجه5600 نور کدام کلوین آفتابی روزی در ظهر _هنگام646

 گزینه سه د(هر                           ج(                             ب(                        الف(

 دهد؟ نمی تغییر را تنگستن پروژکتور رنگ دمای گزینه _کدام647

                   ب(                                                                   الف(

د(                                                                               ج( 

 شوند؟ می (محسوبOptimum )دیافراگم ها دیافراگم از ای دامنه چه28:1 سرعت با _درلنزی648

 22 یافراگم تا5.6 فراگم دیا ب(از                                                    8 دیافراگم تا5.6 دیافراگم الف(از

 22دیافراگم تا 8 دیافراگم د(از                                                       11 دیافراگم تا2.8 دیافراگم ج(از

 است؟ تر بیش زیر های ازدیافراگم یک کدام (درDiffractionنور) پراش ی _پدیده649

22د(                                           11ج(                                 4ب(                             2الف(
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 حالت این در کنیم استفاده درجه 24 افقی زاویه با لنزی از متر میلی18*27 گر حس با دوربینی در _اگر650
  بود؟ خواهد چقدر لنز عمودی زاویه
 درجه 36د(                                       درجه27ج(                                 درجه 18ب(                             درجه16الف(

 را لنز خطای کدام ویژگی کند.این می گرا هم متفاوتی میزان به را نور های موج طول محدب عدسی-651
 کند می ایجاد

 ب(                                                          الف(

(د                                                                  ج(

 شود می نامیده چه کانونی ی صفحه تا دوربین روی لنز نشستگاه محل لبه ی فاصله-652

ب(                                          الف(

د(                                                           ج(

 است داشته بیشتری تاثیر سینمایی تصاویر دکوپاژ ی شیوه بر زیر ابزارهای از یک کدام-653

 د(                  ج(                         ب(                               الف(

 شود می توصیه کروماکی فرایند اجرای هنگام گزینه کدام-654
 نکنید استفاده پشت نور ب(از                               دهید قرار کروماکی ی پرده نزدیک را الف(سوژه

 کنید استفاده باز های دیافراگم د(از                                          کنید روشن کنواختی را کروماکی ج(پرده

 است وابسته عواملی چه به تصویر نمای اندازه-655
 لنز کانونی ب(فاصله                                               موضوع تا دوربین ی الف(فاصله

 مورد سه د(هر                                                          دوربین گر حس ج(اندازه

 است تر بیش زیر موارد از یک کدام (درLatitude) کنتراست پذیرش ی دامنه-656
        نگیر ب(نگاتیو                                                             سفید و سیاه الف(نگاتیو

  برداری تصویر د(دوربین                                                               رنگی ریورسال ج(فیلم

 است درست دکوپاژتلویزیونی و دکوپاژسینمایی ی مقایسه خصوص در گزینه کام-657

 شود می استفاده(باز) بسیار نمای از تر کم تلویزیونی دکوپاژ الف(در

 شود می استفاده دوربین حرکت از کمتر تلویزیونی دکوپاژ ب(در

 شود می استفاده تری ومتنوع بیشتر های پالن از سینمایی ج(دردکوپاژ

 مورد سه د(هر
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 شود می (گفتهNoiseنویز) صداهایی چه به صدابرداری در-658

 داخلی های صحنه آمبیانس ب(صدای                                    خارجی های صحنه آمبیانس الف(صدای

 باد د(صدای                                                          ناخواسته صدای ج(هرگونه

 گیرد می صورت فیلم البراتوار بخش کدام در خام نگاتیو کیفیت آزمایش-659
 سنسیتومتری د(بخش               ظهور ج(بخش                       نگاتیو قطع ب(بخش                           اتالوناژ الف(بخش

 دهد می انجام کاری چه سینما تله دستگاه-660

        سینما ی پردده بر ویدیویی فیلم ب(نمایش                         ویدیویی تصویر )فیلم(به شیمیایی تصویر الف(تبدیل

 بعدی سه صورت به سینمایی فیلم د(نمایش                                                                      پالنها رنگ ج(تصحیح

 چیست کالکت کارکرد-661
 کند می ارائه را پالن هر به مربوط اصلی ب(اطالعات     کند می مشخص را صدا و تصویر زمانی هم شروع ی الف(لحظه

 وب الف های د(گزینه                       کند می صمشخ را بازیگر حرکت شروع ی ج(لحظه

 چیست آرایش و گریم تفاوت-662

 سازد می آشکار را چهره های گریم،زشتی و چهر های الف(آرایش،زیبایی

                      دارد گریم به نسبت تری پنهان ی جلوه ب(آرایش

 است متفاوت رکا روش ،اما است چهره کردن زیبا دو هر انجام از ج(هدف

 است متن مقتضیات با چهره ساختن ،متناسب گریم از هدف و چهره کردن آرایش،زیبا از د(هدف

 عدسی اپتیکی خصوصیات در تغییری محدب،چه عدسی یک ،پشت مقعر عدسی یک دادن قرار با-663
 شود می ایجاد محدب

 یابد می کاهش آن کانونی ب(فاصله                                  یابد می افزایش آن کانونی الف(فاصله

 یابد می کاهش دید ی زاویه هم و کانونی فاصله د(هم                                            یابد می افزایش آن دید ج(زاویه

 دارد معکوس نسبت گزینه کدام در شده ذکر مفاهیم-664
 لنز از حاصل تصویر ی دایره قطر و لنز کانونی ب(فاصله                           لنز دید ی زاویه و لنز کانونی الف(فاصله

 ج و الف های د(گزینه                                تصویر میدان عمق و کانونی ج(فاصله

 چقدر آن دیدعمودی باشدزاویه درجه 24لنز یدافقید ،اگرزاویه3:4 ابعاد ویدیوبانسبت دردوربین-665
 بود خواهد

 درجه 32د(                                درجه 48ج(                            درجه 12ب(                                    درجه 81الف(
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 است نزیل چگونه دارد کمی همگرایی قدرت که لنزی-666

 کوتاه کانونی فاصله با ب(لنزی                                                         بلند کانونی فاصله با الف(لنزی

 ج و ب های د(گزینه                                                                  کم بزرگنمایی با ج(لنزی

 دارد تاثیری چه بسته دیافراگم-667
 دهد می افزایش را رنگی ب(خطای                                     دهد می افزایش را کروی الف(خطای

 دهد می کاهش را رنگی خطای هم و کروی خطای د(هم       دهد می افزایش را رنگی خطای هم و کروی خطای ج(هم

 بود خواهد چگونه تصویرآن گیرد قرار عدسی مرکز و کانون ین فاصله در موضوع اگر-668

 واقعی و د(وراونه               واقعی و ج(مستقیم                   مجازی و ب(وارونه                         مجازی و الف(مستقیم

 است چگونه مقعر عدسی از حاصل تصویر-669
 موضوع از بزرگتر و ب(وارونه،مجازی                                      موضوع از کوچکتر و ی الف(مستقیم،مجاز

 موضوع از بزرگتر و د(وارونه،واقعی                                              موضوع از کوچکتر و ج(مستقیم،واقعی

 کند می تغییری چه ها کناره سمت به عدسی مرکز از  محدب سیدع همگرایی قدرت-670

    یابد می ب(افزایش                                                                              است الف(ثابت

 یابد می کاهش نور های موج طول از برخی د(برای                                                                           یابد یم ج(کاهش 

 است نادرست hole-Pin دوربین از حاصل تصویر خصوص در گزینه کدام-671
 است زیا میدان عمق با ب(تصویری                                                است کنتراست پر الف(تصویری

 است د(تصویری                                             است کم نس شارپ با ج(تصویری

 استاپ چند باید حداقل استفاده مورد دوربین یا ،نگاتیو1:512 روشنایی نسبت با ای صحنه ثبت برای-672
range Dynamic باشد داشته 

 استاپ 9د(                           استاپ 7ج(                                   استاپ 5ب(                                    استاپ 3الف(

 مذکورمنعکس ازسطح ای زاویه باچه آن پرتوهای بتابداغلب براق برسطحی درجه 30ی اگرنوربازاویه-673
 شود می

 درجه 60د(                                 درجه 45ج(                                درجه ب(صفر                             درجه 30الف(

 مذکور سطح از بازتابیده نور تا بتابد سطح سطح(بر بر عمود خط به )نسبت ای زاویه چه با باید نور-674
 باشد داشته را ممکن شدت حداکثر

 درجه 90د(                         درجه 60ج(                              درجه 45ب(                                     درجه الف(صفر
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 مذکور موضوع بر 5.6 دیافراگم قرارداردومعادل موضوعی متری 2 ی فاصله در ای نقطه نور منبع یک-675
 نور موضوع بر دیافراگمی چه معادل قرارداهیم موضوع متری 8 ی فاصله در را منبع این تاباند.اگر می نور

 تاباند خواهد
 1.4د(                                              2ج(                                             2.8 ب(                                            4الف(

 استاپ 5 صحنه این ثبت برای استفاده مورد دوربین یا نگاتیو و باشد 1:128 صحنه روشنایی نسبت اگر-676
range Dynamic بود خواهد چگونه باشد،تصویر داشته 

 بود خواهد صحنه از تر کنتراست کم ب(تصویر                                   بود خواهد صحنه از کنتراستتر پر الف(تصویر

 کدام د(هیچ                       ودب خواهد صحنه کنتراست با برابر تصویر ج(کنتراست

 بود خواهد چقدرfactor Flare  باشد نداشته وجودflare Optical موقعیتی در اگر-677
 0.01د(                                        0.1ج(                                       1.0ب(                                         الف(صفر

 است درست گزینه کدام-678

 تابد می اصلی تصویر به که است ساز تصویر غیر نورالف(

  است تر بیش تصویر تاریک های بخش بر ب(تاثیر

 است تر بیش تصویر روشن های بخش بر  ج(تاثیر

 ب و الف های د(گزینه

 است؟ درست گزینه _کدام679

 داشت خواهد تری نرم نور باشد تر نزدیک موضوع به و تر کوچک نور منبع قدر الف(هر

 داشت خواهد تری نرم نور باشد دورتر وازموضوع تر کوچک نور منبع قدر ب(هر

 داشت خواهد تری نرم نور باشد تر نزدیک موضوع به و تر بزرگ نور منبع قدر ج(هر

 داشت خواهد تری نرم نور باشد دورتر موضوع از و تر بزرگ نور منبع قدر د(هر

 است؟ نادرست گزینه _کدام086

 دارد تصویر نهایی نوری ی جلوه ایجاد در را تاثیر ترین بیش اصلی الف(نور

 دهد می دست به موضوع بصری بافت از کاملی اطالعات که است سخت نوری همواره اصلی ب(نور

 گیرد قرار موقعیتی هر در نورپرداز نظر به وبنا باشد داشته رنگی دمای هر تواند می اصلی ج(نور

 شود استفاده ثانویه اصلی نور از اصلی نور از حاصل ی جلوه تکمیل برای است د(ممکن
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 از ترتیب )بهlighting lighting,side Butterfly , lighting Top نورپردازی های شیوه _در186
 موضوع به را دوربین لنز که فرضی خط) لنز محور به نسبت افقی ی زاویه کدام در اصلی چپ(نور به راست
 گیرد؟ می (قرارکند می وصل

 درجه درجه.نود درجه.صفر ب(نوددرجه درجه.سی پنج و درجه.چهل الف(نود

 درجه درجه.صفر درجه.صفر د(نوددرجه درجه.شصت درجه.سی پنج و ج(چهل

 )خط لنز محور به نسبت درجه صفر عمودی ی زاویه و درجه صفر افقی ی زاویه در اصلی نور _اگر286
 شد؟ خواهد حاصل ای جلوه چه گیرد موضوع(قرار به دوربین ی کننده متصل فرضی

 شد نخواهد دیده ای سایه چهره میانی بخش در و یابد می کاهش تصویر در چهره الف(بعد

 شود می ایجاد بینی زیر شکلی ای پروانه کوچک ی سایه و شود می لحاص بعدی سه ای ب(جلوه

 گیرند می قرار سایه در چهره کناری بخش دو و شود می حاصل تخت ای ج(جلوه

 ج و الف های د(گزینه

 است؟ (نادرستlight Fill) ی کننده پر نور مورد در گزینه _کدام386

 تابد می موضوع به اصلی نور ی قرینه موقعیت از اغلب که است نرم الف(نوری

 کند می تشدید را اصلی نور از حاصل ی جلوه و کاهد می ها سایه غلظت ب(از

 کند می کم را پردازی نور نسبت و دهد می کاهش تصویررا ج(کنتراست

 شود نمی استفاده پرکننده نور از  تصویر ثبت د(برای

 کندل  فوت16و640 ترتیب به پیشه هنر ی چهره سمت دو به کننده پر نور منبع و اصلی نور منبع _اگر486
 بود؟ خواهد چقدر پردازی نور نسبت بتاباند
 1:1د(1:4ج(1:32ب(1:40الف(

 معادل تابد می آن به اصلی نور که او ی چهره روشن سمت ای پیشه هنر پردازی نور از پس _اگر685
 باشد داشته درخشش2.8 دیافراگم تابدمعادل می آن به نورپرکننده که او ی چهره تاریک وسمت8 دیافراگم

 است؟ چقدر پردازی نور نسبت

 1:8د(1:4ج(1:3ب(1:2الف(

 تنها بماند پنهان هویتش باشد جزئیات فاقد و سیاه کامال زمینه پیش در گرفته قرار موضوع بخواهیم _اگر686
 کنیم؟ اجرا باید را پردازی نور روش کدام شود حاصل کنتراست پر تصویری و تاکید آن فرم بر

د(ج(ب(الف(
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 روشن بشدت اورا ی چهره از نیمی خورشید کنیم.نور می برداری فیلم ای پیشه هنر از آفتابی روزی _در687
 است؟ نادرست روش کدام چهره کنتراست کاهش است.برای تیره دیگر ی نیمه و کرده

از استفاده با چهره ی تیره سمت به خورشید نور از بخشی الف(تاباندن

 از استفاده با تابد می چهره روشن سمت به که خورشید نور از بخش آن شدت ب(کاهش

 پروژکتور از استفاده با چهره ی تیره سمت کردن ج(روشن

 لنز روی بر لترفی نصب با تصویر نوردهی د(کاهش

 شود؟ می تصویر در صحنه بعد شددن نمایان باعث نور _کدام688

 ب و الف های د(گزینهپشت ج(نورپرکننده ب(نورنرم الف(نور

 باشد؟ باید چگونه نمایشی های برنامه و ها فیلم در پردازی _نور689
 باشد کنتراست پر باید ب(هموارهباشد ها هنرپیشه دادن نشان زیبا جهت در باید الف(همواره

 باشد نامه فیلم نمایشی نیاز با منطبق د(بایداست کالسیک پردازی نور شیوه ترین درست ج(همیشه

 شد؟ خواهند چگونه تصاویر کنیم استفادهBتایپ نگاتیو از روز نور در برداری یلمف هنگام _اگر690
 شوند می ثبت نرمال حالت از تر ب(روشنشوند می ثبت نرمال حالت از تر الف(تاریک

 شوند می متمایل بیآ رنگ د(بهشوند می متمایل نارنجی رنگ ج(به

 اصالح برای فیلتری چه کنیم استفادهD تایپ نگاتیو از کلوین ی درجه3200 نور با ای صحنه در _اگر691
 بود؟ خواهد الزم تصویر رنگ

 82د(81ج(ب(الف(

 خارجی ای صحنه روبه ای اوپنجره است.پشت نشسته کلوین ی درجه3200بانور اتاقی داخل هنرپیشه -692
 اتاق بیرونانداز چشم وهم چهره هم توان می ترفندی شود.باچه می دیده کلوین ی درجه5500  بانور

 نمود؟ ثبت طبیعی بارنگ تصویرردرا

 کنیم می نصبفیلتر پنجره روی بر و کنیم می هاستفاد تایپ نگاتیو الف(از

 کنیم می نصبفیلتر اتاق داخل نور منابع روی بر و کنیم می استفادهتایپ نگاتیو ب(از

 کنیم می نصبفیلتر پنجره روی وبر کنیم می استفاده تایپ نگاتیو ج(از

 کنیم می اجرا را ب گزینه یا الف د(گزینه
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 نانومتر700 از تر بلند و400از تر کوتاه موج طول با مغناطیس الکترو های تابش به انسان شمچ _واکنش693
 است؟ چگونه

 کند می ادراک بنفش رنگ به را متر نانو400از تر کوتاه موج الف(طول

 کند می ادراک قرمز رنگ به را نانومتر700 از تر بلند موج ب(طول

 ببیند اندنمیتو را ها موج طول این از کدام ج(هیچ

 ب و الف های د(گزینه

 قابل ترتیب به مواج و لطیف و ومستحکم پرصالبت،قوی و ،ایستا متحرک و ،سریع پایدار و آرام صفت-694
 است خطوط انواع از یک کدام به اطالق

 ضخیم افقی،خط مورب،خط عمودی،خط منحنی،خط الف(خط

 منحنی ضخیم،خط عمودی،خط مورب،خط افقی،خط ب(خط

 منحنی خطعمودی، خطافقی، خطمورب، م،خطضخی ج(خط

 منحنی ضخیم،خط عمودی،خط افقی،خط مورب،خط د(خط

 می چیزحاصل تصویرتکرارشودچه قاب سطح درتمام مشابه شکل به یاعنصرتصویری موضوع اگریک-695
 شود

 د(                       ج(                        ب(                                    الف(

 بیند؟ می تری نزدیک ی فاصله از را هنرپیشه که کند می احساس بیننده زیر نماهای از یک کدام _در696

 باشد شده برداری فیلم لنز وبا متری 2 فاصله از که پیشه هنر از الف(نمای

 باشد شده برداری فیلم لنز وبا متری 1 ی فاصله از هک پیشه هنر از ب(نمای

 باشد شده برداری فیلم لنز وبا متری  3 ی فاصله از که پیشه هنر ازج(نمای

 باشد شده برداری فیلم لنز وبا متری 15 ی فاصله از که پیشه هنر از د(نمای

 شود؟ می بهترنمایان صحنه باسایراجزای هنرپیشه وارتباط اندازه زیرنسبت نماهای ازاندازه یک درکدام-697

د(               ج(                  ب(                     الف(

 دهد؟ می افزایش را تصویر کنتراست زیر ترفندهای از یک _کدام698

 د(                         ج(                     ب(           الف(

 شود؟ نمی توصیه گزینه کدام شب جای به روز ی جلوه ایجاد _برای699
 آسمان کردن تیره برای پوالریزه فیلتر از الف(استفاده

 تصویر کردن آبی برای دیجیتالی یا اپتیکی ترفندهای از ب(استفاده
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 تصویر دهی نور د(کاهش                                                                تصویر دهی نور ج(افزایش

 خود بینایی قدرت با دوربین نمایاب انطباق از حالتی چه درDiopter عدسی دادن حرکت _هنگان700
 شویم؟ می مطمئن

 ببینیم واضح را نمایاب در شده تشکیل الف(تصویر

 ببینیم واضح را نمایاب ی صفحه های نوشته و کشی ب(خط

 باشد داشته زیادی کنتراست نمایاب در شده تشکیل ج(تصویر

 باشد داشته زیادی روشنایی نمایاب در شده تشکیل د(تصویر

 است؟ مناسب ای شیشه سطوح از نور انعکاس حذف برای ترفند _کدام701
  دوربین ی زاویه ب(تغییر                                                                     نور منبع ی زاویه رالف(تغیی

 گزینه سه د(هر                                                            سطح گرفتن قرار ی زاویه ج(تغییر

 است؟ اصلی های رنگ-نور تمام شامل گزینه _کدام702

د(                                  ج(                              ب(                       الف(

 است؟ فیلتری نوع چهA80  _فیلتر703

ب(                                         لف(ا

د(                                        ج(

 داد؟ نخواهد زیررخ ازاتفاقات یک ویدیوکدام دردوربین ترازنرمال شاترسریع سرعت انتخاب _درصورت704

 بود خواهد دیافراگم کردن ازب طریق از آن جبران به نیاز که شود می  الف(تصویر

 شود ثبت منقطع تصویر در سرعت پر های موضوع حرکت و دهد رخ ی پدیده است ب(ممکن

 شود می ثبت کامل جزئیات با پرکنتراست های صحنه و یابد می افزایشج(

 شود می ثبت تری کوتاه زمان مدت درد(هر

 8 دیافراگم معادل دوم صحنه روشنایی شدت و 2.8 دیافراگم معادل اول صحنه روشنایی شدت اگر_705
 بود؟ خواهد چگونه هم به نسبت صحنه دو این روشنایی شدت باشد

 دارد روشنایی دوم ی صحنه برابر 6 اول ی ب(صحنه                    دارد روشنایی اول ی صحنه برابر 6 دوم ی الف(صحنه

 دارد روشنایی دوم ی صحنه برابر 8 اول ی د(صحنه                         دارد روشنایی اول ی صحنه برابر 8 دوم ی ج(صحنه

 شود؟ نمی توصیه زیر موارد از یک کدام مغناطیسی نوار آرشیو _برای706
 نمود نگهداری شده کنترل و  خاص رطوبت و دما در باید را مغناطیسی الف(نوار

 نمود نگهداری مغناطیسی های انمید از دور باید را مغناطیسی ب(نوار



 آموزشگاه هفت سان                                                                                                            سئواالت تصویربرداری
 

 03432462569تلفن:

 نمود آرشیو افقی صورت به باید را مغناطیسی ج(نوار

 نمود نگهداری () مخصوص پوشش داخل باید را مغناطیسی د(نوار

 داد؟ خواهد رخ مشکل کدام شود ضبط مغناطیسی نوار روی بر پایینیRFبا ویدیویی تصویر اگر_707
 یافت خواهد افزایش تصویر در ها رنگ ب(اشباع                      شد دخواه ضبط ناواضح صورت به الف(تصویر

 ب و الف های گزینهد(                                                 یابد می افزایش تصویر ج(نویز

 چه کلوین ی درجه6000 رنگ دمای با نوری به کلوین ی درجه3000 رنگ دمای با نوری تبدیل _برای708
 است؟ نیاز مورد میردی عدد چه با تریفیل

               +234میرد با آبی ب(فیلتر                                                        -167میرد با آبی لف(فیلترا

 +3000 میرد با آبی د(فیلتر                                                        -526میرد با نارنجی ج(فیلتر

 است؟ نادرست گزینه _کدام709
 رود می کار به کنتراست کنترل برای اصلی الف(نور

 باشد داشته رنگی دمای هر پرداز نور انتخاب به تواند می اصلی ب(نور

 دارد (تاثیرصحنه) حالت بر نورها سایر از بیش اصلی ج(نور

 شود می تنظیم اصلی نور نسبت به نورها تمام د(شدت

 بود؟ خواهد چگونه آن تصویر گیرد قرار مقعر آینه کانون و مرکز بین ی فاصله در موضوع _اگر710
 موضوع از تر ب(مجازی.مستقیم.کوچک                                      موضوع از الف(مجازی.مستقیم.بزرگتر

 موضوع از تر (واقعی.وارونه.کوچکد                                          موضوع از تر ج(واقعی.وارونه.بزرگ

 دارد؟ فیلتر کدام مشابه اثری دوربین لنز پشت یا جلو نازک ی زنانه جوراب یا توری _قراردادن711

                          ب(                                                                            الف(

د(                                                                      ج(

 با دیافراگمی چنین باشدmm50 دیافراگم ی دریچه قطرmm70 کانونی ی فاصله با لنزی در _اگر712
 شود؟ می نامگذاری عددی چه

     11د(                                          5.6ج(                                           2.8ب(                                        1.4لف(ا

 شود؟ می خطا کدام ایجاد باعث محدب عدسی های لبه و مرکز بین گرایی هم قدرت در تفاوت-713

ب(                                            الف(

د(                                                                      ج(
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 است؟ چند متر میلی400 کانونی فاصله با لنزی دیوپتر _عدد714

 4د(                                    2.5ج(                                       0.25ب(                                             0.4الف(

 دارند؟ تری بیش گرایی هم قدرت زیر لنزهای از یک _کدام715
 متر میلی32 یکانون ی فاصله با ب(لنزی                                           متر میلی 24 کانونی ی فاصله با الف(لنزی

 متر میلی85 کانونی فاصله با د(لنزی                                               متر میلی 50 کانونی ی فاصله با ج(لنزی

 دارند؟ تری کوچک تصویر ی دایره زیر لنزهای از یک _کدام716

ب(                                                                 الف(

د(                                                                   ج(

 دارد؟ نام چه کنند می ارتعاش مشابهی ی صفحه در همگی آن پرتوهای که _نوری717

    ب(                                                                        الف(

د(                                                                    ج(

 دهد؟ رخ مماسی خروج ی پدیده تا کند برخورد شیشه به ای زاویه چه با باید _نور718
   درجه 44د(                                   درجه42ج(                             درجه 41ب(                          درجه 40الف(

 است؟ نادرست گزینه _کدام719

 رسد می نظر به تر درخشان باشد تر بزرگ سطحی چه الف(هر

 آمد خواهد نظر به تر درخشان سطح باشد هاردتر سطح بر تابیده نور چه ب(هر

 آمد خواهد نظر به تر درخشان نظر مورد سطح باشد تر کم مجاورش سطوح با سطح کنتراست چه ج(هر

 داشت خواهد تری بیش درخشش سطح باشد باالتر سطح انعکاس ضریب د(هرچه

 شود؟ دیده سفید رنگ که شود می باعث رنگ صفت کدام کامل _کاهش720

د(                                ج(                                 ب(                                الف(

 است؟ مربوط نور کمیت مفاهیم از یک کدام بهcandle foot _واحد721

د(                             ج(                             ب(                         الف(

 است؟ درست گزینه _کدام722

 کند می تقویت را نور بلند های موج طول الف(فیلتر

 شود می متمایل نارنجی رنگ به تصویر باشد دوربین در شده انتخاب تنظیم پیش از باالتر نور رنگ دمای ب(اگر

 یابد می افزایش نور رنگ دمای شود تر کم نور شدت چه ج(هر

 دارد را رنگ دمای باالترین غروب هنگام به خورشید د(نور
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 دهد؟ می رخ صدا در تغییری چه یابد افزایش صدا فرکانس اگر-723

 شود می شنیده تر بیش پژواک با ب(صدا                                                        شود می شنیده بلندتر الف(صدا

 شود می تر بیش صدا آوایی پس د(زمان                                                                      شود می  زیرتر ج(صدا

 ی کننده منعکس تاسطح صدا ی کننده تولید شنونده/ ی افتدفاصله اتفاق پژواک ی پدیده آنکه برای-724
 باشد؟ باید چقدر صدا

 متر 34 از تر د(بیش                متر 34 از تر ج(کم                    متر 17 از تر ب(بیش                 متر 17 از تر الف(کم

 نزدیک صدا ی کننده تولید منبع که کند احساس ،شنونده شده ضبط صدای شنیدن هنگام آنکه برای-725
 نمود؟ ایجاد باید گذاری صدا و صدابرداری هنگام صدا در تغییری چه است،

 داد کاهش انعکاسی صدای نسبت به را مستقیم صدای شدت ب(باید                           ودنم کم را صدا شدت الف(باید

 نمود ایجاد تاخیر انعکاسی صدای و مستقیم صدای بین د(باید          نمود تقویت را صدا باالی های فرکانس ج(باید

 دارند؟ هم با مستقیم نسبت گزینه کدام در موجود مفاهیم-726
 آوایی پس زمان و صدا جاذب سطوح جذب ب(ضریب                                          آوایی پس زمان و صحنه الف(ابعاد

 ج و ب های (گزینهد                      آوایی پس زمان و صدا جاذب سطوح ج(مساحت

 دارد؟ وجود تولیدی های فرکانس و ساز های سیم های ویژگی بین نسبتی چه زهی ساز در-727

 شود می تر بیش صدا ،فرکانس باشد تر بیش سیم طول چه الف(هر

 شود می تر کم صدا باشد،فرکانس تر بیش سیم قطر چه ب(هر

 شود می تر کم صدا باشد،فرکانس تر بیش سیم کشش چه ج(هر

 ج و الف های د(گزینه

 محو متعادل کنتراست با ای هصحن لومینانس  نسبت گزینه کدام ، سینمایی نگاتیو با فیلمبرداری هنگام-728
 شود؟ می

 320 : 1 د(                                        160 : 1 ج(                                  64 : 1 ب(                              32 : 1 الف(

 نورسنج و سنجیم می را ای صحنه تون ترین تیره و ترین روشن از بازتابیده انعکاسی،نور نورسنج با-729
 این کنتراست .نسبت کند می اعالم 2 . 8 و 16 های دیافراگم معادل را تون دو این از بازتابی نور شدت
 است؟ چقدر صحنه
 64 : 1 د(                                   32 : 1 ج(                                  16 : 1 ب(                            8 : 1 الف(
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 است؟ چقدر ناحیه این سیتیدن کند،عدد عبور نگاتیو از ای ناحیه از تابیده نور از درصد 25 تنها اگر-730

  د(                                           . ج(                                        . ب(                              . الف(

 3 و2 . 1 گر یاحس برفیلم شده اعمال نوردهی مقدارلگاریتم ترین وکم ترین ای،بیش صحنه ثبت هنگام-731
 است؟ استاپ چند صحنه این تون ترین تیره و ترین روشن بین دیافراگم اختالف است. بوده 0 .

 استاپ 7د(                                         استاپ 6ج(                             استاپ 5 ب(                         استاپ 4الف(

 است؟ امولسیون تازگی یا کهنگی دهنده نشان سنسیتومتری منحنی از ناحیه کدام دنسیتی مقدار-732

د(                           ج(                            ب(                     الف(

 داد؟ نخواهد رخ اتفاق کدام کنیم نوردهی فرو را نگاتیو اگر-733

 شوند می منتقل   بخش به منحنی ی پاشنه بخش از سایه های تون از الف(تعدادی

 داد خواهد رخ سایه های تون ب(فشردگی

 شوند می بازسازی تری کم دنسیتی با پزیتیو در میانی های ج(تون

 شوند می بازسازی بیشتری تونال تفکیک با  های د(تون

 فیلم بر 0 . 3  نوردهی لگاریتم آن ناحیه ترین تیره و 1 . 8 نوردهی لگاریتم ای صحنه ناحیه ترین روشن-734
 ناحیه ترین تیره ازای به و 1. 0  دنسیتی مقدار ، ناحیه ترین روشن ازای به ظهور از اند.پس کرده اعمال
 است؟ چقدر نظر مورد فیلم منحنی است.شیب شده ایجاد تصویر در 0 . 4  دنسیتی مقدار

 د(                                          ج(                                        ب(                                       الف(

 داد خواهد رخ اتاق کدام منحنی شیب افزایش با-735
 یابد می کاهش دنسیتی ی ب(دامنه                            یابد می افزایش نوردهی لگاریتم های دامنهالف(

 گیرند می قرار منحنی راست خط پخش رروی ب تری کم های د(تون                      یابد می کاهش تصویر ج(کنتراست

 است وابسته ملعا کام (بهlatitude Exposure) نوردهی ی دامنه مقدار-736
 موضوع لومینانس ب(نسبت                               گر حس یا فیلم نوردهی لگاریتم ی الف(دامنه

 گزینه د(هرسه                                                                       موضوع ج(کنتراست

 دهد نمی رخ اتفاق کدام فیلم ظهور زمان افزایش با-737

 یابد می افزایش مشهود شکل به منحنی ی پاشنه بخش ب(شیبشود می تر بیش تصویر الف(

یابد می افزایش مشهود شکل به منحنی راست خط بخش ج(شیب

 یابد می کاهش نوردهی لگاریتم ی د(دامنه
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 شود می تصویر کنتراست کاهش و Highlights و Shadows گستردگی باعث ترفند کدام-738

   ب(                                                 الف(

  د(                          ج(

 است؟ نادرست گزینه کدام-739

 بود خواهد   با برابرباشد، اشتهند وجود  الف(اگر

 شود می کاهش باعث ضدانعکاس مواد با لنز های عدسی ب(پوشش

 نامند می  را  کامل ج(حذف

 شوند بازسازی تصویر در بیشتری جزئیات با سایه های تون شود می باعث د(

 شود؟ می Haze افزایش باعث سفید و سیاه تصویر در لترفی کدام-770

 آبی د(فیلتر                                      قرمز ج(فیلتر                            نارنجی ب(فیلتر                            زرد الف(فیلتر

 آبی چشمان شدن روشن و ها لب و صورت پوست شدن تیره باعث سفید و سیاه تصویر در فیلتر کدام-771
 شود؟ می

 یآب لترید(ف                                       سبز ج(فیلتر                             قرمز ب(فیلتر                            زرد لتریف الف(

 ندارد؟ اثر ابری مالکا آسمان بر و کند می تیره را ابری نیمه یا صاف آبی آسمان تنها فیلتر کدام-772

 د(فیلتر                     ج(فیلتر                    ب(فیلتر            الف(فیلتر

 شود؟ می تصویر کنتراست افزایش باعث فیلتر کدام-773

 کدام د(هیچ                        ج(فیلتر                     ب(فیلتر                الف(فیلتر

 است؟ زون کدام معادل درصد 18 خاکستری کارت-774

  د(زون                                        ج(زون                                 ب(زون                            الف(زون

775- htHighlig Specularشود؟ می محسوب زونی چه 

 د(زون                                ج(زون                               ب(زون                                   صفر الف(زون

 شود؟ می محسوبzone Textured  بافت دارای زون ، زیر های زون از یک کدام-776

 د(زون                                         ج(زون                               ب(زون                              الف(زون

 بازتابیده نور .سپس دهد می پیشنهاد را 8 ،دیافراگم سنج نور و سنجیم می را سطحی بر تابیده نور ابتدا-777
 است؟ زونی چه مذکور دهد.سطح می پیشنهاد را 2 . 8 سنج،دیافراگم نور و سنجیم می را سطح همان از

 د(زون                                   ج(زون                                   ب(زون                       الف(زون
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 شود؟ می بیشتر استاپ ندچ تصویر یابد،نوردهی می افزایش IRE20 ویدیو سیگنال توان که بار هر-778

 استاپ د(                                       استاپج(                                استاپ 1 ب(                     استاپ الف

 است؟ کدام NTSC ویدیویی تصویر نوردهی مجاز ی دامنه-779

  تا از ب(                                        تا الف(از

  تا از د(                                             تا از ج(

 دارند؟ را ای صحنه چه کامل بازسازی توانایی SD  ویدیویی های دوربین اغلب-780
 باشد تفاوت زون سه حداکثر آن ی احیهن ترین روشن و تیره بین که ای الف(صحنه

 باشد تفاوت زون پنج حداکثر آن ی هیناح نیتر روشن و رهیت نیب که یا صحنه ب(

 باشد تفاوت زون هفت حداکثر آن ی ناحیه ترین روشن و تیره بین که ای صحنه ج(

 باشد تفاوت زون هشت حداکثر آن ی ناحیه ترین روشن و تیره بین که ای صحنه د(

 رخ تصویر در اتفاقی چه شود تنظیم اتاندارد سطح از (باالترlevel Black) سیگنال سیاهی سطح گرا-781
 داد خواهد

   سایه های تون ب(فشردگی                                              سایه تونهای الف(گستردگی

 تصویر کنتراست د(افزایش                                         سایه های تون جزئیات ج(کاهش

 طراحی تون کدام کردن گسترده یا فشرده برای ویدیو دوربین در gamma Master  ی گزینه-782
 است شده

د(               ج(               ب(                 الف(

 است فیلم درFlashing  فرایند معادل ویدیو دوربین الکترونیک امکانات از یک کدام-783

د(                     ج(                   ب(                          الف(

 می استفاده سایه های تون کردن گستره یا فشرده برای ویدیو دوربین الکترونیک ازامکانات یک کدام-784
 شود

 کدام د(هیچ                  ج(                           ب(                    الف(

 دارد؟ توانی قفقازی(چه )پوست VIنرمال،زون ویدیویی تصویر در-785

د(                                        ج(                              ب(                           الف(

 شد؟ خواهد بازسازی جزئیات و بافت بدون زون کدام نرمال نوردهی باSD ویدیویی تصویر _در786

د(زون                                            ج(زون                              ب(زون                              الف(زون
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 می ثبت را مذکور سطح سنج نور پیشنهادی دیافراگم وبا سنجیم می را سطحی بر تابیده نور _مقدار787
 احتماال (باشدrange Dynamic) دوربین یا فیلم پویایی دامنه از خارج سطح این اگر شرایط این کنیم.در

 شد؟ خواهد بازسازی زون کدام شکل به

 ب و الف های د(گزینه                                 ج(زون                              ب(زون                             صفر الف(زون

 است؟ نادرست گزینه _کدام788

 شود می تر بیش دنسیتی ایجاد باعث نگاتیو درالف(

 دارد باالتریمشابه( حساسیت )با نگاتیو با همقایس در سال ریور ب(فیلم

 شود می افزایش باعث ظهور زمان ج(افزایش

 شود می ها گرین واندازه تصویر کنتراست فیلم حساسیت افزایش باعثد(

 است؟ تیز های لبه ثبت در فیلم دقت مقدار ی کننده بیان اصطالح _کدام789

د(                         ج(                      ب(           الف(

 شد؟ خواهد دیده شکل چه به9:16 مانیتور یا تلویزیون در3:4 ویدیویی _تصویر790

ج(                                            ب(                                   الف(

 شود می وهم د(هم

 است؟ درست گزینه _کدام791
 است سفید و سیاه فیلم تفکیک قدرت از تر بیش رنگی فیلم تفکیک الف(قدرت

 شود می تر بیش آن تفکیک قدرت باشد تر حساس فیلم چه ب(هر

 بود خواهد تر بیش شارپنس کند افت تری بیش سرعت با تصویر در تیز ی لبه یک دنسیتی چه ج(هر

 داد خواهد نشان تری کم تفکیک قدرت فیلم باشد تر بیش موضوع کنتراست چه د(هر

 شود؟ می (استفادهlens Spherical) کروی لنز از فرمت کدام _در792

د(              ج(            ب(                 35الف(

 چیست diagular مفهوم-793
 د(سکانس                                   ج(نما                          سکانس گفتگو ب(صحنه،نما                            الف(گفتگو

  چیستman prop  مفهوم-794
 صحنه د(منشی                          صحنه ج(مدیر                    صحنه ب(طراحی                          صحنه وسایل الف(مسئول

 مجدد ضبط فرایند از است .......عبارت-795
 مورد (هرسهد                    الکترونیکی ج(تدوین                               فیزیکی ب(تدوین                              الف(تدوین
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 است چقدر هالوژن رنگ حرارت درجه-796

 کلوین9000د(                         کلوین5500ج(                               کلوین6000ب(                           کلوین3200الف(

 چیستdirector diagular مفهوم-797
 د(ستاره                       اصلی ج(بازیگر                             بازیگر انتخاب دیرب(م                               گفتگو الف(مربی

 است مربوط گزینه کدام به خبری متند فیلمهای-798
 د(تحقیقی                                       گرا ج(واقع                                  ب(تشریحی                                   الف(گزارشی

 گویند می چه داستان حوادث با هماهنگ صدای به-799

د(          ج(                 ب(                            الف(

 است کدام اروپا در بیستم سده 30 و 20 های دهه هنری و ادبی جنبش-800

د(                      ج(                              ب(                    ف(ال

 شود می مربوط تصویر عوامل های اندازه بین ظاهری روابط ..................به-801
 د(مقیاس                                      ج(رنگمایه                                                ب(نور                                      الف(تون

 شوند می بندی دسته مورد کدام اساس برا نماها معموال-802

 سوژه به نسبت دوربین ب(زاویه                                                    قاب در ها شخصیت الف(تعداد

 مورد سه د(هر                                           نما فیلمبرداری طی دوربین ج(حرکت

 است چقدر تابستان در سایه رنگ حرارت درجه-803
 لوینک7000د(                             کلوین3000ج(                              کلوین4000ب(                      کلوین 5000الف(

 است گزینه کدامtalent  مفهوم-804

 ب و د(الف                              مستعد ج(چهره                              ب(نوستاره                             ای حرفه الف(بازیگر

 کند جلب خود به را بیننده .....................توجه کمک به باید سیناپس-805
 مورد د(هرسه                                        ج(خشونت                                      ب(کمدی                               ندالف(ترف

 نامند می چه را مشخص جهت بدون بازیگر صدای رسیدن گوش به-806

 وب الف د(موارد                   ج(                         ب(                           الف(

 ؟است کدام فیلم زبان جز کوچکترین  -807

مورد سه هر د(                                       شات ج(                                         نماب(          پالنالف

  .……از عبارتند پایین زاویه نماهای ویژگی-808

مورد سه هر د(                                  قوتج(                               تسلط ب(                                        برتریالف(
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 .است آن نهایی شکل و فیلم کردن سرهم و بندی شماره نماها، کردن جدا مسئول …… -809

فیلمبرداری مدیر د(                         صحنه مدیر ج(                      آرا صحنه تدوینب(                                بخشالف(

 کند؟می ایجاد را حالتی چه قاب باالی به نزدیک و تیره هایرنگمایه-810

تقارن د(                              توازن ج(                               تعادلب(                                     پایین به رو شارالف(ف

 کند؟می اشغال بازیگر سر را قاب عمده بخش نما کدام در -811

د(                ج(    ب(         لف(ا

812- ) pov shot view-of-point ( یعنی……..  

دیگاه نمای د(                    تکراری نمایج(                           پیشرو نمایب(                          ترفندی نمایالف(

 است؟ کدام editing sequence-Shot سینمایی اصطالح مفهوم -813

تدوین د(                              صدا تدوین ج(                     طیخ تدوین ب(                 سکانسی -پالن تدوینالف(

 هستند؟ صدا ضبط مسئول فیلمبرداری در اشخاصی چه-814

لف(ا                 ب(

     ج(                               .د(

 ؟نامندمی چه را فیلم نوار یک روی بر تصویر چند یا دو دهی نور-815

یجیتدر محو د(                          روبشج(                                  ایدایره ظهورب(                          نمایی برهمالف(

 ند؟ناممی چه را تصویری مختلف هایاندازه -816

ژانر د(                                       پرسوناژ ج(                              اسکریپت ب(                                  کادراژالف(

 .کندمی تغییر ……… عدسی زاویه تغییر وسیله به -817

موضوع دیدگاه د(                              موضوع ارتفاع ج(                 تصویر اندازهب(                       موضوع ابعادالف(

 دهد؟می نشان را محیط با موضوع دو بین فضایی رابطه حرکت کدام -818

ارک د(                                     تراولینگج(                                  دالیب(                                         پانالف(

 شود؟می بیننده ذهن در سرعت تعدیل باعث متحرک موضوع اطراف در گزینه کدام -819

طالیی نقاط د(                       طالیی خطوط ج(                    کادر کادرب(                                        حاشیهالف(

 .است معروف ………خط به کندمی تامل آن روی چشم که جهتی یا الگو -820

چین نقطه د(                                   شکسته ج(                                     تندب(                                      کندالف(

 دارد؟ عهده به را فیلم تولید و تهیه مسئولیت کسی چه -821

کننده تهیه د(                       صدابردار ج(                             تدوینگرب(                            کارگردانالف(
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 است؟ کدام نمایش هایسبک -822

 ردمو سه هر د(                            ملودرام ج(                            کمدیب(                                  تراژدی(فال

 کند؟می القا را حالتی چه خرچنگی حرکت -823

مورد سه هر د(                             انتقادج(                               بازرسیب(                                 انتظارالف(

 .منطقی توالی با ضبط و مناسب هاینما انتخاب از است عبارت ……….-824

برداری تصویر د(                       صداگذاری ج(                      صدابرداریب(                                    تدوینالف(

 باشد؟ ویژگی چه دارای باید خوب گفتگوی یک-825

تدوامد(                    گفتارج(                                   نوشتارب(                                          مکالمه لحنالف(

 است؟ کدام تبلیغاتی هایفیلم در گفتار ویژگی -826

مورد سه هر د(                                 تناسب ج(                         گویاییب(                                    اختصارالف(

 کند؟می کار فیلم گفتار و گفتگو روی بر کسی چه -827

صدا متخصص د(                بردار صدا ج(              صدا تدوینگر ب(                                         فیلم تدوینگرالف(

 .است فیلم .……… سرعت همان با برابر ……… سرعت -828

ج و الف مورد د(                      نمایش ج(                          عکسبرداریب(                                 فیلمبرداریالف(

 نامند؟می چه را فیلم از خاص هایقسمت حذف-829

برشد(                          سانسورج(                             مستقیم برش ب(                                 موازی برشالف(

 .برندمی کار به فیلم در نماها کردن منظم معنای به را ……….. معنای هب فرانسوی منتقدان -830

پالتو د(                             مونتاژ ج(                         اسکرین واید ب(                                     دکوپاژالف(
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 آزمایی خود
 است؟ کدام production of head مفهوم -831

تولید تدوینگرد(                        تولید منشیج(                               صحنه مدیرب(         تولید مدیرالف(

 نامند؟ می چه را باشد اشعار و ادبی قطعات براساس که ای نامهمفیل-832 

آموزشی – علمید(                                گزارشیج(                               تشریحیب(                           پوئم تلهالف(

 .شود می …….مجذوب انسان چشم -833 

  مورد سه هرد(                                  شکلج(                        الگو تنوعب(                                رنگالف(

 .شود می …….وضوح میدان عمق ته،سب های دیافراگم با -834 

مورد سه هرد(                                خنثیج(                                      کم ب(                        زیادالف(

 ..……از عبارت عمودی شکل تاپیر-835  

  مورد سه هرد(                                     ارتفاعج(                                    امیدب(                                توازنالف(

 است؟ هفتم هنر گزینه کدام-836 

  سینماد(                              ترتئاج(                                  تلوزیونب(                                   رادیوالف(

 است؟ کمدی و تراژدی از ای آمیزه نمایش سبک کدام -837 

مورد سه هرد(                               تراژدیج(                             کمدیب(            تراژیک کمدیالف(

 است؟ کدام سینما در پردازی نور های ویژگی -838 

  مورد سه هرد(                             جهتج(                                   کیفیتب(                                       رنگالف(

 دارد؟ قرار بازیگر با تراز هم زاویه کدام-839 

صحنهد(                                       شاتج(                  سطح هم زاویهب(                                باال زاویهالف(
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 است؟ کدام کادر در مهم نقاط تعیین تاثیر -840 

  مورد سه هرد(                       بیننده آشناییج(                          بیننده توجهب(                         بیننده تمرکزالف(

 است؟ ارتباط در آفتاب نور با گزینه کدام -841 

سبزد(                           زردج(                                       آبیب(                                     قرمزالف(

 شود؟ می داده نشان برش از استفاده بدون صحنه تمام نما کدام در-842 

د(               ج(                   ب(                   الف(

 843) shot inیعنی……. 

باال سر نماید(                       معرفی نمایج(                       آرشیوی نمایب(       قاب داخلی نمایالف(

 هستند؟ تر سنگین ها رنگ کدام به نسبت جی(نارن و )قرمز گرم های رنگ-844 

  ج و ب موردد(                                    تیره ج(                               نشده اشباع ب(                    شده اشباعالف(

 موثرند؟ موضوع ……بر اطراف محیط و موضوع نسبی ابعاد -845

نرمید(                       قدرتج(                                     استحکامب(                                خشونتالف(

 کند؟ می کمک بهتر نقش ایفای در گریباز به کسی چه -846 

  بازیگری بازیگرد(                 اصلی مربیج(                 بازیگر مدیرانتخابب(              گو و گفت مدیرالف(

                                                            است؟ حاالتی چه بیانگر موضوع به شونده نزدیک حرکت -847 

  ب و الف موردد(                            تنش دایجاج(                         توجه افزایشب(                  امیدی نا(الف

 رود؟ می کار به کم استیدی نماع کدام در-848 

  د(        ج(            ب(    الف(

 است؟ کدام تلوزیون در فعال های گروه-849

  مورد سه هرد(                      اجتماعی گروهج(                  کودک گروهب(                         دهخانوا گروهالف(
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 .است …….حرکت نمای بعدی، سه موضوعات ثبت برای راه هترینب-850

کریند(                                       ارکج(                                     دالیب(                          تعقیبیالف(

 شود؟ می گفته دهد می پیوند هم به مجزا مکانی و زمانی نظر از را صحنه دو که ینمای به -851 

  ب و الفد(                             ج(                   اتصالی نمایب(                  الف(

 نامند؟ می چه را جمع برابر در داستان یا رویداد روایت-852 

  نقالید(                                   تعزیهج(                                      تمثیلب(                                معرکهالف(

 نامند؟ می چه را متقاطع نمای -853 

  مورد سه هرد(                       صلیبی شاتج(                          شات کراسب(                   شولدرشات اورالف(

 است؟ صوتی های لبه ترکیب مسئول کسی چه -854 

فیلمبردار اول دستیارد(                      فیلمبردار مدیرج(                       فیلمبردارب(  صدا کننده مخلوطالف(

 شود؟ می جلب قسمت کدام به چشم توجه کادر، چپ طرف به شیب در-855 

موضوعد(                                      زمینه پیشج(                         زمینه پسب(                             زمینهالف(

 .دارد نام …….. سینما در فیلم جزئیات طرح و نقشه -826 

کالسیک دکوپاژد(                              مونتاژج(                                 تدوینب(                              دکوپاژالف(

 کند؟ می بازتاب را صدا صد، در چند گچ -827

%70د(                                          %80ج(                                    %60ب(                                   %97الف(

 است؟ کدام دوم نقش بازیگر اصصالح-828 

   د(               ج(                ب(               الف(

 شود؟ می تحقیر موضوع زاویه کدام در -298 

 د(                               ج(                      ب(                        الف(

 دهد؟ می انجام کسی چه هماهنگی با را خود کار صحنه طرح -083 

کارگرداند(                            صحنه عکاسج(                     فیلمبرداری مدیرب(                هنری کارگردانالف(

 دارد؟ داللت گزینه کدام بر نما از خاصی بخش به بیننده توجه -183 

  حرکت بصری تاثیرد(                     موضوع زاویهج(                   موضوع سرعتب(                  موضوع جهتالف(
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 دارد؟ بستگی عواملی چه به تعقیبی حرکت سرعت -283

  مورد سه هرد(          دوربین تا موضوع فاصلهج(            عدسی کانونی فاصلهب(            دوربین از اشیا عبور زاویهالف(

 است؟ اجتماعی طبقه یا هگرو یک به دیشخند هدف یدکم سبک کدام در -383

  رفتار کمدید(                       کنایی کمدیج(                      رومانتیک کمدیب(                 فارسی کمدیالف(

 نامند؟ می چه را نمایش یک ادبی عناصر منظم مجموعه -834 

  نمایشی ساختارد(                                     تمثیلج(                            نامهمفیلب(                            سناریوالف(

 کند؟ می القا را حالتی چه گیخرچن حرکت -583 

  مورد سه هرد(                           انتقادج(                                بازرسیب(                                  انتظارالف(

 کند؟ می پر را کادر صورت، تمام نما کدام در-836 

د(           ج(                         ب(                          الف(

 است؟ مکدا حاتمی علی آثار-837 

  مورد سه هرد(                             دالن سوتهج(                             دستان هزارب(              واشنگتن حاجیالف(

 است؟ حاالتی چه بیانگر پایین به تیلت حرکت -838 

  مورد سه هرد(                                   افسردگیج(                                نومیدیب(                            یاسالف(

 چیست؟ effect sound مفهوم -839 

مورد سه هرد(       صوتی های جلوهج(                    ویژه های جلوهب(                      رینو های جلوهالف(

 نامند؟ می چه را آن موازات به و صحنه طول در دوربین حرکت -840 

دالید(                                     ارکج(                                      کرینب(                      خرچنگیالف(
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