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 بسمه تعالی

 .باشدمی ن.کدامیک از گزینه های زیر می تواند معنی واژه عکاسی 1

       حساس به نور تثبیت نور بر روی سطح(ب                                                                        نقاشی با نور  (الف 

 ویرایش شده ثبت یک تصویر(د                                        شکل واقعی  ثبت یک صحنه واقعی به (ج

 ..عکاسی در کجا متولد و در کجای جهان به تکامل رسید2

 فرانسه-د(آسیا                             فرانسه    -اپج(ارو                              آمریکا-اپورب(ا                           انگلستان  -الف(آسیا

 .چه کسی و در چه سالی اولین عکس دنیا را ثبت کرد3

 9111-سپنی ی رف نیسفوزد(ژو                  9181-ج(فوکس تالبوت                  9191-ب(وج وود                9191-الف(ژول ریشار

 .وتوسط کدام دانشمند از اتاقک تاریک برای دیدن ستاره ها و تحقیقات نجومی استفاده شد.در چه قرنی 4

 ،فوکس تالبوت91د(قرن                  ،لوئی ژاک داگر  91ج(قرن                ،سرجان هرشل99ب(قرن                ،ابن هیثم99الف (قرن 

 چیست تاریک ک.اتاق5

 .نسبتا واضح ومستقیم بر روی سطح مقابلش تشکیل می دهدالف(جعبه ای که تصویری 

 .ب(اتاقکی که فقط بر روی یکی از سطوح آن روزنه ای درشت دارد وتصاویر بصورت واضح بر روی سطح مقابل تشکیل می شود

 تصاویر را تشکیل می دهد. هج(جعبه ای که فقط با یک سوراخ برر وی یک سطح وبصورت وارون

 .دو روزنه نور در طرفین است و تصویری وارون تشکیل می دهد د(اتاقکی که دارای

 ..با افزایش قطر روزنه اتاقک تاریک چه حالتی برای تصویر ممکن می شود6

    ب(باعث محو تصویر می شود                                                                  الف(تصویر واضح می شود

 د(اتفاقی برای تصویر رخ نمی دهد                                                 ج(تصویر کمی بزرگتر به نظر می رسد 

 .و روزنه ریز آن را چه می نامید.لئوناردو داوینچی ضمن شرح خواص اتاقک تاریک 7

 آیلو-(میکرو کامراد             کامرا آبسکورا  -یین هولج(              ین هولپ-ب(کامرا آبسکورا         کالوتیی   -الف(ماموت کامرا
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 ..در چه سالی و توسط چه کسی روزنه اتاقک مجهز به عدسی محدب شد و مزیت آن در چه بود8

 وج،وود،واضح تر شدن تصویر-9911ب(                                        سرجان هرشل،بزرگنمایی تصویر -9181الف(

 شولز،کوچکنمایی تصویر-9181د(                                             ،وضوح بیشتر تصویرژرم کاردان-9881-ج

 .در قرن هفدهم میالدی در راه تکمیل شدن اتاقک تاریک چه چیزی به آن اضافه شد9

 د(شیشه مات                             ج(یک عدسی مقعر                            ب(روزنه اضافی                                درجه 98ینه آالف(

 در چه سالی وتوسط کدام شخص مواد حساس به نور کشف شد.11

 نی ییس 9551د(                              تالبوت  9181ج(                               شولتر 9515ب(                             شولتر  -9581الف(

 سی صورت یذیرفته استی.کدامیک از حاالت زیر توسط توماس وج وود انگل11

                                                                                                                             استفاده از مواد شیمیایی برای تشکیل تصویرالف(
 غشته به نیترات نقرهآسایه مانندی با قراردادن جسم بر روی کاغذ ب(بوجود آوردن تصاویر 

                 ج(تثبیت نور بر روی کاغذ 

 د(از بین نرفتن تصویر در موقع قرار گرفتن در معرض نور شدید

 .توسط چه کسی خواص هییوسولفیت دوسود در حل نمکهای نقره کشف شد12

 د(سرجان هرشل                                      ج(شولتر                                ب(فوکس تالبوت                           الف(توماس وج وود  

  توسط چه کسی ابداع شد Photography-Negative-Positive.اصطالحات 13

 د(فوکس تالبوت                              ج(ژاک داگر                               ب(ژوزف نی ییس                                الف(سرجان هرشل

 نام گذاشت.اولین عکس ثابت دنیا توسط چه کسی به ثبت رسید و این روش را چه 14

    س ،هیلوگرافیپب(نیسفور نی ی                                                               الف(سرجان هرشل،کالوتی    

 د(سرجان هرشل،هیلوگرافی                                                               س،کالوتیث    پیج(نیسفور نی 

 س در عکاسی چه نام داشتلوئی ژاک مانده داگر،همکار نی یپ .روش ابداعی15

 د(کالو تیپ                                      پج(داگرئو تی                                  م     ب(فتوگرا                             الف(هیلوگرافی   
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 بر روی چه صفحاتی تهیه می شد پ.تصاویر داگر ئوتی16

 د(مسی نقره اندود                              ج(نقره اندود                                  ب( قیر اندود                               الف نیترات نقره  

 .اصول ابداعی ویلیام هنری فوکس تالبوت که اساس عکاسی امروز است کدامند17

 د(بزرگسازی تصاویر                          ج(تکثیر تصویر                          ب(تشکیل تصویر واقعی                     وزیتوپ-الف(تهیه نگاتیو

 .مهمترین روش تالبوت در عکاسی چه نامیده می شد18

 مد(فتوگرا                                      پج(کالوتی                                      ب(هیلوگرافی                                   الف(فتوگرافی 

 عکسبرداری در ایران درچه سالی وتوسط چه کسی انجام شد.نخستین 19

     اولفالی پ،نیک 9191ب(اواسط                                     میالدی،میرزا ابراهیم خان عکاسباشی 9111الف(اوایل 

 ،ژول ریشار9111د(اواخر                                                                     ،ناصرالدین میرزا  9581ج(اواخر 

 .سه رکن اساسی واصلی درعکاسی کدامند21

 د(شاتر،دیافراگم،نورسنج     ج(اتاقک تاریک،فیلم،فالش                  ب(دوربین،سطح حساس به نور،نور         الف(دوربین،لنز،فیلم    

 منظره یاب در زبان انگلیسی چه نام دارد.21

 selftimerد(                                 ج(دکالنشو                                     viewfinderب(                                   visureالف(

 .کدامیک از موارد زیر جز وسایل تنظیم نور است22

 منظره یابد(                                     سطح حساس به نورج(                                         ب(شاتر                                          الف(لنز 

 ر شفاف و روشن می شودی.کدام قسمت از دوربین باعث ایجاد تصو23

 فالشد(                                             ج(منظره یاب                                            ب(لنز                             الف(اتاقک تاریک  

 .کدامیک از موارد زیر جز اطالعات مربوط به شناسایی لنزها می باشد24

 میزان استفاده از لنزد(                          ج(نوع واندازه لنز                         ب(فاصله کانونی وقدرت روشنایی                    عمر لنزالف(

 .فاصله کانونی عدسی یعنی:25

                               اپتیکی لنز تا سنسور دوربین)یا فیلم(به میلیمتر در حالتی که فوکوس بر روی بی نهایت تنظیم شده باشد.الف(فاصله میان مرکز 
 د(فاصله میان عدسی های داخل لنز                          ج(فاصله میان عدسی تا جسم                        ب(فاصله میان عدسی تا منبع نور  
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 .فاصله میان مرکزتامحل تشکیل تصویر در لنز چه نام دارد26

 د(فاصله شعاعهای موازی نور               صله قطرهای لنز  اج(ف                   ب(فاصله کانونی لنز                  الف(فاصله کانونی عدسی    

 میزانی نشان می دهند وبرحسب چهحرف اصله کانونی را با کدام .ف27

 وبرحسب سانتی متر   Fب( با حرف                                                              وبرحسب متر fالف(با حرف 

 وبرحسب میلی متر    fد( با حرف                                                         وبرحسب میلی مترFج( با حرف  

 .قدرت روشنایی عبارت است از 28

 د(حداکثر عدد حساسیت         ج(حداکثر سرعت شاتر              ب(حداکثرقدرت عدسی لنز                  الف(حداکثر گشادی دیافراگم

 زیر کدامیک تقریبا تمام نور موجود را از خود عبور می دهد.میان اعداد 29

 9:9د(                                      9/9:9ج(                                           9: 1/9ب(                                                 9:1الف(

 درت روشنایی برخوردار می شودقچه .در قدرت روشنایی لنز هر قدر عدد بزرگتر شود،لنز از 31

 د(متعادل                                   ج(متوسط                                         ب(بیشتر                                         الف(کمتر

 کدام گزینه در ارتباط است.قدرت روشنایی لنز با 31

 بازترین درجه دیافراگم آن برابراستبا ب(                                                  بازترین درجه شاتر آن برابر استبا الف(

 قطر دهانه لنز برابر است نبزرگتر شدبا د(                                                  بزرگترین عدد حساسیت برابر است   با ج(

 یدآ.در رابطه زیر قدرت روشنایی لنز چگونه بدست می 32

 الف(
قطر دهانه لنز

فاصله کانونی لنز
ب(                          

قطر دهانه لنز

فاصله تا جسم مورد نظر
ج(                        

فاصله کانونی لنز

قطر دهانه لنز
د(                  

فاصله کانونی لنز

بازترین درجه دیافراگم
                                                                       

 است چگونهن آ.هر چه قطر دهانه لنز بیشتر باشد،قدرت روشنایی 33

 د(متوسط                               ج(متفاوت                                           ب(کمتر                                           الف(بیشتر

 .تصاویر در لنزهای باقدرت روشنایی بیشتر نسبت به لنزهای باقدرت روشنایی کمتر چگونه اند34

 د(مطلوب تر است                          تر است  ج(تاریک                               ب(روشن تر است                   الف(نامطلوب تر است  

 می باشندنرد زیر جز متعلقات لنزها ا.کدامیک از مو35

 ضخامت لنزد(              ج(جدول عمق میدان وضوح                          ب(شاخص دیافراگم               الف(حلقه واضح سازی   
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 از مهمترین قسمت های دوربین است.درموارد زیرکدامیک بعد از لنز 36

 د(منظره یاب                       ج(جدول دیافراگم                    ب(حلقه واضح سازی                             الف(وسایل تنظیم نور

 دنراکنترل می کنبه ترتیب کدام موارد  دیافراگم و .شاتر37

 جسم نور-د(شدت نور         زمان نوردهی  -ج(شدت حرارت             شدت نور-ب(زمان نوردهی         زمان نوردهی -الف(شدت نور

 .توصیف زیر مربوط به کدامیک از موارد داده شده می باشد38

 رابطه تعادل بین دیافراگم وشاتر برای رسیدن نور کافی به فیلم را محاسبه می کند 

 د(لنز                                           ج(نورسنج                                     ب(فالش متر                                 الف(حساسیت   

 .منظره یاب هایی که عالوه بر شیشه مات مجهز به منشور هستند بیشتر در جه دوربین هایی وجود دارد39

 د(تک لنز انعکاسی                          ج(دولنز انعکاسی                                     ی  تلیه اآب(                            الف(مینوکس   

41.S.L.R به چه معنی است 

 ب(نوعی نورسنج                                                      الف(سیستم دوربینهای غیرانعکاسی 

 د(سیستم دوربینهای دولنزی انعکاسی                                                  ج(سیستم دوربینهای تک لنزانعکاسی

 جز وسایل تنظیم نورمحسوب نمی شود گزینه.کدام 41

 د(ویزور                           ج(پرده مسدود کننده                                 ب(دیافراگم                                         الف(نورسنج 

 .وسیله مخصوص وبسیار دقیق که در حالت عادی مانع از رسیدن نور به فیلم می شود چه نام دارد42

 لنزد(                                             شاترج(                           فالش          ب(                                        الف(دیافراگم

 .ترتیب درست سرعت مسدود کننده کدام است43
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 چیستB.منظور از سرعت شاتر 44

 Brafe–ب(زمان نوردهی در مکان های نوردهی                                         Borfe-الف(نوردهی کوتاه مدت

 Brefe–د(عکاسی با فالش                                              ulbB-ج(زمان نوردهی طوالنی
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 سرعتهای مختلف شاتر عالوه بر کنترل زمان نوردهی درکدام مورد نقش مهمی را ایفا می کنند.45

 د(عکاسی از موضوعات متحرک        ج(عکاسی باچندین فالش      ب(عکاسی در مکانهای کم نور     الف(عکاسی در نورهای شدید  

 کدام سرعت میتوان حالت انجماد تصویری ایجاد کردبا استفاده از .46

9الف(

98
 ب(                                           

9

11
 ج(                                             

9

811
 د(                                         

9

01
         

 کدام است.ازمتداولترین شیوه های القای حرکت در عکاسی 47

 Tد(استفاده از سرعت               Bج(استفاده از سرعت             ب(استفاده از سرعت کند شاتر         الف(استفاده از سرعت باالی شاتر 

 .انواع شاتر به چند دسته تقسیم می شوند48

 ،کانونیسادهد(                                 ج(کانونی،پرده ای                              ب(تیغه ای،پرده ای                    الف(مرکزی،کانونی   

 .قسمتی از دوربین که درست مانند مردمک چشم انسان کار می کندکدام است49

 د(منظره یاب                                                     ج(لنز                                      ب(دیافراگم                                        الف(شاتر

 قسمتی از دوربین که مانند پلک زدن چشم انسان کار میکند کدام است.51

 د(منظره یاب                                                       ج(لنز                                   ب(دیافراگم                                        الف(شاتر

 دیافراگم می باشد.کدام واعداد کوچکتر نشانه  دیافراگمکدام .دردیافراگم اعداد بزرگتر نشانه 51

 د(بازتر،بسته تر                                 ج(بسته تر،بازتر                                 ب(متوسط ،بازتر                              الف(بازتر،متوسط   

 .بازترین دیافراگم در دوربین معادل کدام حالت می باشد52

  ب(حجم وشفاف بودن                                                                         ن آالف(قطر عدسی وبزرگی 

 د(قدرت روشنایی                                                                        ن  آج(افزایش فاصله کانونی 

 عبارت است از  هاآنیکی از نقش مهم را درعکاسی ایفا می کند دو  .دیافراگم53

  کنترل زمان نوردهید(                        نور فالشکنترل ج(                           ب(کنترل زمان نور                          الف(کنترل شدت نور

 .با انتخاب اعداد کوچکتر ،در دیافراگم چه تغییری بوجود می آید54

    ب(دهانه دیافراگم بازتر می شود                                                        الف(دهانه دیافراگم بسته می شود

 د(بستگی به زمان عبور نور دارد                                                                   شودج(تفاوتی ایجاد نمی  
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 خواهد شدچگونه وبا یک درجه باز شدن شدت نور چگونه نور.اگر دیافراگم یک درجه بسته شود55

 د(نصف،نصف                               ج(نصف،دوبرابر                            ب(دوبرابر،نصف                             الف(دوبرابر،دوبرابر

 به چه معنی است.عمق میدان وضوح 56

 د(عمق میدان اصلی       له جسم تا لنز دوربین  صج(فا        ر ب(مقدار فضای واقعی در تصوی          الف(مقدار فضای واضح در تصویر

 از دیافراگم های باز وهمچنین دیافراگم های بسته عمق میدان وضوح چه تغییری می کند.با استفاده 57

 افزایش می یابد-ب(کم می شود                                                      کم می شود  –الف(کم می شود 

 افزایش می یابد-د(افزایش می یابد                                                        کم می شود-ج(افزایش می یابد

 کدام گزینه با وجود دیافراگم نیز برعمق میدان وضوح تاثیر می گذارد.58

 عدسی لنزقطر د(                                 ج(فاصله کانونی                                      ب(حساسیت                                       الف(شاتر

 .با کاهش فاصله دوربین تا موضوع چه تغییری در عمق میدان حاصل می شود59

     ب(عمق میدان تغییر نمی کند                                                   الف(عمق میدان تصویر کم می شود

 د(وضوح عمق میدان بیشتر می شود                                                               ج(عمق میدان زیاد می شود 

 .در عکاسی کدام وسیله دستور العمل ایجاد تعادل بین سرعت شاتر ودهانه دیافراگم را صادر می کند61

 د(فیلم                                              ج(منظره یاب                                      ب(نورسنج                                     الف(فالش    

 .زمانی که از دیافراگم باز استفاده شود باید چه تغییری در سرعت شاتر ایجاد شود61

 ب(سرعت شاتر متوسط انتخاب شود                                           الف(سرعت شاتر کم انتخاب شود   

 د(تغییری نیاز ندارد                                               ج(سرعت شاتر زیاد انتخاب شود  

 .کداستاندارد میزان حساسیت فیلم به نور کدامیک از گزینه های زیر است62

 T.L.Rد(                                           ASAج(                                          ISOب(                              DINالف(

 .دریک سطح کامال سفید تقریبا چند درصد نور می تواند منعکس شود63

 %51د(                                              %11ج(                                                %81ب(                                    %8الف(
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 کدامیک مصارف حرفه ای تر ودقیق تری نسبت به بقیه دارد.درنورسنج های زیر 64

  ب(نورسنج های مستقل یا دستی                                                     الف(نورسنج های داخل دوربین یا الحاقی  

 نورسنج های اپتیکید(                                                                             ج(نورسنج های بدون باتری

 .نورسنج های داخل دوربین به چه نام دیگری نیز مشهورند65

 R.L.Tد(                                        T.T.Lج(                                             T.L.Rب(                                      S.L.Rالف(

 .درکدام مورد ،نورسنجی مستقیما از منبع نوری انجام می شود66

 نورسنج خطید(                      ج(نورسنجی انعکاسی                    ب(نورسنجی غیرانعکاسی                           الف(نورسنجی مستقیم

 جب ایجاد نویز در تصویر می شودومورد درهنگام نوردهی م.افزایش کدام 67

 د(عمق فوکوس                                      ج(عمق میدان                                      ب(حساسیت                            الف(سرعت   

 .کدام مورد درعمق میدان تاثیر دارد68

 د(فوکوس                                       ISOج(                                             ب(دیافراگم                                    الف(شاتر   

 .کدام در عمق میدان بی تاثیر است69

 د(دیافراگم                                     ج(شاتر                                                   ب(لنز                             الف(فاصله تا موضوع  

 .کدام لنز بیشترین عمق میدان را دارد71

 د(واید                                          ج(تله                                                       ب(نرمال                                        الف(زوم 

 حاصل نشود کدام تنظیم اشتباه استعکس رنگ های طبیعی ر.اگر د71

 TVد(                                           AVج(                                                WBب(                                         ABالف(

 معادل کدام گزینه است .حرارت رنگ نورخورشید72

 9111د(                                       91111ج(                                                0111ب(                                     8911الف(

 .حرارت رنگ فالش داخلی دوربین کدام است73

 9111د(                                        91111ج(                                               0111ب(                                         8911الف(
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 تغییر دهیم مقدار نوری که وارد دوربیین می شود چه تغییری می کند11به  6/5.اگر عدد دیافراگم را از عدد 74

 می شود 0/9د(                        می شود       9/9ج(                              ب(دوبرابر می شود                            الف(نصف می شود

 میدان کدام عکس بیشتر است ،درشرایط یکسان عمق میدان.75

 9111و سرعت F/1د(                     811/9وسرعت F/1ج(                 181/9وسرعت  F/1ب(              181/9وسرعت  F/91الف(

 .کدام لنز زیر پرسکپتیوی شدید وتند دارد76

 د(لنز ماکرو                                  ج(لنز واید انگل                                      ب(لنز نرمال                                   الف(لنز تله فتو

 لنزها پس زمینه وپیش زمینه بسیار به هم نزدیک به نظر می رسندکدام .در77

 د(لنز زوم                                ج(لنز وایدانگل                                   ب(لنز نرمال                                       الف(لنز تله فتو

 به پیش زمینه بسیار کوچک ثبت می شود لنز هاپس زمینه تصویر نسبتکدام .در 78

 د(لنز زوم                                   ج(لنز واید انگل                                            ب(لنز نرمال                                   الف(لنز تله فتو  

 لنزهاهستند که تصویری شبیه به انچه که با چشم می بینیم دراختیار ما می گذارند کدام .تنها79

 د(لنز زوم                                      ج(لنز واید انگل                                     ب(لنز نرمال                                الف(لنز تله فتو  

 به دلیل پرسپکتیو ویژه آنها پر انرژی به نظر می رسند خلق می کنند که لنزهاتصاویریکدام .81

 د( لنز زوم                                    ج(لنز واید انگل                                  ب(لنز نرمال                                     الف(لنز تله فتو

 بسته شان معموال عناصر کمتری را درعکس جای داده وتصاویرشان به نظر آرام تر دیده می شوندلنزهابه دلیل زاویه کدام .81

 د(لنز زوم                                    ج(لنز واید انگل                                   ب(لنز نرمال                                   الف(لنز تله فتو

 عکاسی بکار می رودکدام .فیلتر زرد برای 82

 خبرید(                                  ج(چهره ومعماری                                 ب(پزشکی                                      الف(هوایی

 .تنها نقش کدام فیلتر برای کاهش شدت نور می باشد83

 د(فیلتر اصالح رنگ نور                                         N.Dج(                                   U.Vب(                                        P.Lالف(

 کنیمفیلتراستفاده کدام .برای رفع انعکاسهای ویترین یک مغازه بهتر است از 84

 د(آبی                                             P.Lج(                                        U.Vب(                                        N.Dالف(
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 استکدام  N.D.وظیفه فیلتر85

 د(کاهش انعکاسهای زائد                ج(کاهش رنگهای روشن                    ب(کاهش شدت نور            الف(کاهش رنگهای تیره   

 استفاده کردکدام حالت  می توان برای B.از سرعت 86

 دیافراگم بازد(                  ج(نوردهی های طوالنی                  ب(داشتن عمق میدان                  الف(ثبت حرکتهای عوامل متحرک  

   چگونه نمایش می دهد.هر فیلتر رنگی در عکاسی سیاه وسفید موضوعهای همرنگ خود را 87

 بی کیفیت می کندد(                           ج(اثر نمی گذارد                      ب(تیره تر می کند                            الف(روشن تر می نماید

 کدام منابع نوری می باشندعکاسی جز .انواع نورافکنهای یک استودیوی88

 د(لوازم الحاقی نوری                     ج(بازتابنده ها                         ب(منابع نور طبیعی                                  الف(منابع نور مصنوعی

 استبه معنی کدام گزینه صطالح فون ا.89

 پخش کن نورد(                   ج(وسایل سنجش نور                       ب(پس زمینه های رنگی                               الف(رفلکتور    

 .اولین عکس تاریخ به چه شیوه ای گرفته شده است91

 د(تین تیپ                               ج(کالوتایپ                                     ب(هلیو گرافی                                    الف(داگرئوتیپ 

 .هلیو گرافی شیوه چه کسی است91

 د(ارچر                                        ج(تالوت                                            ب(نیپس                                              الف(داگر   

 .اختراع عکاسی چه سالی به اطالع همگان رسید92

 9111د(                                           9511ج(                                                9101ب(                                           9111الف(

 ه کسی است چ.مخترع عکاسی به شیوه نگاتیو و پازیتیو 93

 د(ارچر                                         ج(نیپس                                                    ب(داگر                                       الف(تالبوت

 چه سالی بود .سال ورود عکاسی به ایران94
 9151د(                                              9111ج(                                                9198ب(                                         9191الف(

 .چه کسی اولین عکس را در ایران گرفت95

 د(عبدا...قاجار                            ج(آقا رضا                                 ب(ریشارخان                                    الف(نیکالی پاولف
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 .کمال الملک از روی آثار چه کسی نقاشی می کشید96

 د(سوریوگین                            ج(عبدا... خان                                          ب(آقارضا                                    الف(ژول ریشار  

 کسی بودچه .شاه عکاس ایران 97

 د(مظفرالدین شاه                              ج(ناصرالدین شاه                                  ب(محمدشاه                                          الف(رضاشاه

 .اولین شیوه عکاسی که وارد ایران شد98

 د(کلودیون                               ج(داگرئوتیپ                                     ب(کالوتایپ                                     الف(هلیوگرافی  

 تغییرر دهریم بایرد چره تغییرری در      125که سررعت را بره    بخواهیم رانشان دهد و ما 8ودیافراگم  251رسنج سرعت و.اگر ن99
 شود داده دیافراگم 

 د(تغییری نیاز ندارد.             را انتخاب کنیم :91F ج(                را انتخاب کنیم:8/1S ب(                را انتخاب می کنیم :99Fالف(

 11را نشان داد واگر بنا به نیاز بخواهیم دیرافراگم را  برر روی    6/5ودیافراگم  511اگر نور سنج بعد از نورسنجی سرعت .111
 کند تنظیم کنیم سرعت شاتر چه تغییر می

  را انتخاب می کنیم :918S ب(                                                              را انتخاب می کنیم :181S الف(

 را انتخاب می کنیم S:11د(                                                                 را انتخاب می کنیم S:9111ج(

 از صحنه هایی که با نوردهی مختلف روشن شده عکسبرداری کنیم باید کدامیک از اعمال زیر انجام شود .اگر قرار باشد111

 د(تعویض فیلم                                 ج(نورسنجی                                   ب(تغییر دیافراگم                                  الف(تغییر شاتر

 زیر جز دسته های مات محسوب می شوند کاغذهای .کدامیک ازانواع 112

 سربید(                                    ج(مخملی                                               ب(صاف                                      الف(ابریشمی

 استفاده می شودکسهایی چه ع.از کاغذهای براق برای چاپ 113

                    زیادبا و ضوح و جزییات ب(                                                  کم     با وضوح و جزییات الف(

 متعادلبا وضوح و جزییات د(                                                     متوسطبا وضوح و جزییات ج(

 ندستهعکسهایی مناسب تر چه ملی برای چاپ خ،ابریشمی،م.کاغذهای مات 114

 د(هنری                                      ج(نمایشی                                           ب(تجارتی                                 یغاتیلالف(تب
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 .رنگ الیه پوششی کاغذهای عکاسی کدام است115

 آبید(                                           ج(شیری                                               ب(کرم                                        سبزالف(

اگر نقطه ای داخل کادر مستطیل افقی درنظرگرفته شود وحرکتی برای آن تصور شود بنظر می رسد که مری توانرد بره    .116
 سمت حرکت کندکدام 

 د(راست وچپ                                    باال یا پایینج(                                             ب(چپ                             الف(راست 

 .کدامیک  از کادرهای زیر پویاتر از بقیه است117

 د(دایره                                  ج(مربع                                  ب(مستطیل افقی                                        الف(مستطیل عمودی

 .کدامیک از کادرهای زیر آرام وبی تحرک است118

 د(مستطیل افقی                                    ج(مستطیل عمودی                                   ب(مربع                                        الف(دایره

 .مبنای انتخاب کادر در عکس کدامیک از موارد زیر است119

 حالت محوی موضوعاتد(                حرکت موضوع   ج(                  ب(شکل عناصر تشکیل دهنده                  تقارن موضوعاتالف(

 نامیده می شودآن چه محور چشم عکاس وعمود بر خط افق باشد زاویه دید.اگر دوربین در امتداد 111

 د(پشت سر                                        ج(باال                                   ب(روبرو                                              الف(پایین

 مواردی مورد استفاده بیشتری دارد.زاویه دید روبرو در عکاسی در چه 111

 د(بناهای تاریخی                   ج(منظره                             ب(موضوعات مضحک وغول پیکر                           الف(چهره   

 .درکدامیک از زاویه های زیر درابعاد موضوع اغراق شده وپایداری وعظمت بیشتری جلوه میکند112

 د(پشت سر                                         ج(پایین                                         ب(باال                                      الف(روبرو

 میلیمتر است جز کدامیک از کادرهای زیر محسوب می شود 24*36که ابعاد آن  135.کادر دوربینهای 113

 د(کادر مستطیل عمودی                        ج(کادر طالیی                             ب(کادر مربع                      الف(کادر مستطیل افقی    

 .وجود خط افق درتصویری ازمنظره باعث ایجاد چه حالتی درآن می شود114

 ایجاد محوی(9                       ج(ایجاد حرکت                       ب(جذابیت صحنه                                   الف(ایجادعمق وبعد
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 .هنگامیکه فضای حاکم زمین است خط افق طبعا در کدام قسمت کادر قرار می گیرد115

 د(راست کادر                                  ج(وسط                                              ب(باال                                            پایین   الف(

 .اگر خط افق در پایین کادر باشدچه حالتی در تصویر القا می شود116

 د(حقارت                         وراحتی ج(سبکی                                            ب(عظمت                                        الف(سنگینی

 .واقع شدن خط افق در وسط کادر با نسبت مساوی بین آسمان وزمین چه حالتی را تداعی می کند117

 د(عظمت                                 ج(سنگینی                             ب(سکون وآرامش زیاد                              الف(سبکی وراحتی  

 .برای عکسبرداری از انسان وحیوان بهتر است برش در کدام محل انتخاب شود118

 کمرد(                               ج(بین مفاصل                              ب(چشمها وانگشتان                              الف(مقاطع مفاصل   

 درجه قطع کنند چه حالتی در تصویر القا می کند 91مستقیم وبا زاویه  .خطوطی که کادر را کامال119

 د(القای سکون                           ج(القای حرکت                                ب(بعدبسیار زیاد                                    الف(بعدبسیار کم

کوچکتر کدام بخش دوعناصر دیگر در نوبصورت واضح دیده شوکدام بخش .اگر عناصری که از لحاظ حجم بزرگترند در121
 شوند فاصله وبعد بهتر القا می شود. دیده

 پس زمینه-د(پس زمینه          پیش زمینه-ج(پس زمینه                     پس زمینه-ب(پیش زمینه                   پیش زمینه-الف(پیش زمینه

 یک عکس مناسب ایجاد کدامیک از شرایط زیر است .اولین گام برای عرضه121

     ب(انتخاب کادر درست                               الف(اجتناب از عناصری که ضرورتی در تصویر ندارد    

 درست د(نورسنجی                                                                          ج(استفاده از لنزهای مناسب 

 ثبت می کندچگونه وسرعتهای زیاد آن عوامل متحرک صحنه راچگونه م شاتر ،عوامل متحرک راسرعتهای ک.122

 کشدار-د(ثابت                                 ثابت-ج(محو                             محو -ب(کشدار                            محو-الف(ثابت

 می توان موضوع های متحرک را محو نشان دادنستفاده از چه سرعتهایی در شاتر ا.با123

9الف(

11
 ب(                                      

9

8
 ج(                                              

9

01
 د(                                             

11

9
 

 بین باشد برای ثابت کردن آن چه سرعتی مورد نیاز استردو .هنگامیکه سمت حرکت به موازات124

 د(بستگی به سوژه متحرک دارد                            ج(متوسط                                         ب(زیاد                                   الف(کم
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 چه سرعت شاتری نیاز است د بر دوربین صورت بگیردومت حرکت عامل متحرک عم.اگرس125

 د(بسیار زیاد                                      ج(کم                                              ب(متوسط                                          الف(زیاد

 بهره گرفت.هنگام استفاده از چه لنزی باید از سرعت های بیشتری برای ثابت کردن حرکات 126

 eyFisheد(                                  ج(نرمال                                                  ب(واید                                           الف(تله

 استفاده از کدام لنز نیاز به سرعتهای کمتری برای ثابت کردن حرکات دارد.127

 zoomد(                              ج(نرمال                                                      ب(واید                                           الف(تله

 .با کاهش فاصله دوربین وموضوع چه تغییری درعمق میدان ایجادمی شود128

 ب(عمق میدان زیاد می شود                                                              الف(عمق میدان کم می شود

 د(عمق میدان بسیار زیاد می شود                                                ج(عمق میدان متعادل ایجاد می شود 

 بیشتر از نرمال است لنزهاکدام لنزهاکمتر از نرمال وعمق میدان کدام عمق میدان به ترتیب .129

 واید-zoomد(                               واید–ج(تله                             تله    -zoomب(                                     تله-الف(واید

 .کدامیک از موارد زیر نقش بسیار مهمی برجنبه زیبا شناسانه تصویر دارد131

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

 .تعریف زیر مربوط به کدامیک از گزینه های زیر است131

 تصویری که عکسبرداری می کند برابر استلنزی است که فاصله کانونی آن تقریبا با قطر کادر 

 د(نرمال                                            ج(زوم                                        ب(تله فوتو                                                 الف(واید  

 شباهت دارد .تاثیرات بصری لنز نرمال به کدامیک از گزینه های زیر132

 د(دارای پرسپکتیو                          جج(دارای اعوجا                         ب(چشم ماهی                               الف(خواص چشم انسان

 لنزهای نرمال چند درجه است .زاویه دید133

 درجه911د(                                 درجه51ج(                                     درجه91ب(                                   رجه  د01الف(

 می شودچگونه وتصویر به ترتیب زاویه دید آنهاشود کاسته .درلنزهای واید هرچه فاصله کانونی لنزها 134

 کروی تر-د(وسعت                           کروی تر-ج(وسعت                             عمودی-ب(وسعت                        افقی   -الف(وسعت
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 .کدامیک از لنزهای زیر ،لنز واید است وزاویه دید آن چند درجه است135

 macro-درجه 19د(                        tele-درجه 91ج(                      fish eye-درجه 911ب(                     درجه   91-الف(نرمال

 ستنی.کدامیک از موارد زیر جز تاثیرات بصری لنزهای واید 136

 القا کشیدگید(                 ج(اغراق در پرسپکتیو                     ب(اغراق درتناسبهای طبیعی                   الف(تشدید عمق میدان وضوح 

 دید باال عکسبرداری شود،حقارت وبا قرار دادن دوربین در زاویه پایین عظمت.با استفاده از این لنز وقتی از زاویه 137

 وشکوه بوجود می آید 

 د(زوم                                      ج(نرمال                                                  ب(واید                                                       الف(تله   

 ش فاصله کانونی از زاویه دید کاسته می شود.در این لنزها با افزای138

 د(زوم                                                   ج(تله                                              ب(نرمال                                             الف(واید

 مربوط به کدامیک از لنزهای زیر است 35-115 .فاصله کانونی139

 د(آسفریکال                                           ج(زوم                                               ب(ماکرو                                             الف(تله    

 استچگونه نرمال  نسبت به لنزهای عدسی لنزهای تله و عدسی لنزهای وایدبه ترتیب ویژگی .141

 مقعرتر-د(محدب تر                  تخت تر-ج(محدب تر                 مقعرتر –ب(تخت تر                 محدب تر  -الف(تخت تر

 استچگونه لنز نرمال نسبت به عمق میدان تصویر لنز واید وعمق میدان لنز تله به ترتیب .141

 بسیار بیشتر-د(کمتر                                 بیشتر-ج(بسیار بیشتر                              کمتر-ب(بیشتر                      بیشتر  -الف(کمتر

 ست نی.کدامیک از گزینه های زیر جز کابرد های فالش 142

  ه های نامطلوبب(رفع یا تعدیل سای حالت ضدنور                                      الف(خارج ساختن موضوع از 

 القا حرکتد(                                        بع نوری دیگر   ترکیب با من ج(منبعی برای 

 .وظیفه پخش کننده نور روی فالش چیست143

 د(ایجادنورمتمرکز               ج(پخش کردن نوربیشتر به اطراف             ب(ایجادنور بیشتر                 الف(تلطیف نور متمرکز فالش

 .اگر فاصله فالش یا هرمنبع نور دیگری به نصف کاهش یابد شدت نور چند برابر می شود144

9ب(                                          برابر1الف( 

9
 ج(                                         برابر    

9

1
 برابر 9د(                                              رابر ب 
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 کدام دسته از فیلترهای زیر از رایجترین نوع آن محسوب می شود.145

 د(فانتزی                                             ج(شیشه ای                                    ب(ژالتینی                                       الف(استاتی    

 .کدامیک از فیلترهای زیر برای روشن کردن رنگهای سبز وتیره کردن رنگهای قرمز ونارنجی مناسب است146

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

 برای روشن ساختن رنگهای آبی وتیره کردن رنگهای زرد ونارنجی مورد استفاده قرار می گیردکدام فیلتر .147

 د(فیلتر زرد                                   ج(فیلتر قرمز                                         آبیب(فیلتر                                           الف(فیلتر سبز  

 .فیلتری بی رنگ که اشعه ماورابنفش رابه خود جذب می کند کدام است149

 KSLد(                                         N.Dج(                                       U.Vب(                                            P.Cالف(

 .اشعه ماورابنفش در کدام مناطق بیشتر وجود دارد151

 د(استوایی                        ج(کویر                                ی وساحل دریاناب(مناطق کوهست                               الف(جنگل     

 کدام نوع از فیلترهای زیر به عنوان فیلتر محافظ نیز استفاده می شود.151

 یا ماورابنفش U.Vد(                                          KSLج(                                           N.Dب(                                     P.Lالف(

 بوده وتوسط رنگ صورتیش رنگ گرم مالیمی به تصویر می بخشد u.v.کدامیک از فیلترهای زیر شبیه 152

 P.Fد(                                            N.Dج(                                     SKY LIGHTب(                                              P.Lالف(

 فیلترهای زیر به رنگ خاکستری خنثی است وتنها نقش آن کاهش شدت نور است .کدامیک از153

 KSLد(                                           U.Vج(                                                    P.Lب(                                              N.Dالف(

 می توان در شب عکسبرداری کرد شاتری.با استفاده از چه 154

9الف(

01
9ب(                                           ثانیه 

98
9ج(                                                 ثانیه   

9
 Bد(                                  ثانیه    

 زیر است.نام عکاسی کارگاهی یا استودیی کدامیک از گزینه های 155

 عکاسی هنرید(                           ج(عکاسی داخلی                             ب(عکاسی تبلیغاتی                                 الف(عکاسی تجاری  

 .به نورپردازی به شیوه ضدنور که حالتی سایه مانند دارد در اصطالح چه می گویند156

 د(بک الیت                             ج(سیلوئت                                         ب(سافت الیت                                     الیت    الف(های 
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 چگونه می شودبرده شود روشنایی روی تصویر  16به  22.درشرایط یکسان اگر تنظیم دیافراگم از 157

 د(کمتر می شود                   کند ج(تغییری نمی                                 ب(بیشتر می شود                      الف(به فیلم نوری نمی رسد  

 .برای عکاسی از آبشار ،حرکت اسب در دشت،منظره ودریا و یا صورت انسان به ترتیب ازکادرهای زیر استفاده می شود158

 افقی-افقی-عمودی-د(عمودی     عمودی-افقی-افقی-ج(عمودی     افقی-عمودی-عمودی-ب(افقیعمودی     -افقی-افقی-الف(افقی

 .رنگ های اصلی درعکاسی کدام است159

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

 شلوغ عکس بگیریم به نحوی که از مجموعه شلوغی جدا شود از چه لنزی  یبخواهیم از شخصی درمحیط .اگر161

 می توان استفاده نمود

 د(واید                                         ج(نرمال                                        ب(چشم ماهی                                           الف(تله

 .اگر بخواهیم از صحنه ای عکاسی کنیم که تمام صحنه واضح باشد از کدام دیافراگم استفاده می کنیم161

 91د(                                                99ج(                                             1/8ب(                                                    9الف(

 .برای تهیه یک عکس واضح از یک پرنده در حال پرواز ،کدام سرعت را پیشنهاد می کنید162

9الف(

9111
9ب(                                   

11
9ج(                                             

811
9د(                                              

181
 

 شود؟های عکاسی، کدام مورد لحاظ نمیدر ساختمان اصلی دوربین.163

 یابد( منظره                             ج( نورسنج                                   ب( لنز               لف( بدنها

 های عکاسی دیجیتال دیافراگم کجا قراردارد؟در دوربین.164

 د( در لنز                  ج( در بدنه پشت لنز                    ب( جلوی شاتر                  درجه 98ی آینهالف( پشت 

 باشد؟ها نمیهای تنظیم لنز دوربینکدام مورد زیر جزو حلقه.165

 د( عمق میدان                                    ج( دیافراگم                       ب( زوم                           سازیالف( واضح

 دهید؟اگر بخواهیم زیر نور مصنوعی عکاسی کنیم، کدام نور زیر را ترجیح می.166

 د( نورهای هالوژن       ج( نورهای کم مصرف       ب( نورهای تنگستن      الف( نورهای فلورسنت
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 کدام دو عامل است؟نورسنجی خوب در عکاسی، حاصل تنظیم درست .167

 د( شاتر و کلوین      ج(دیافراگم و کلوین         ب( شاتر و حساسیت               الف(دیافراگم و شاتر

 کدام گزینه از عوامل موثر در عمق میدان است؟.168

 د( فاصله کانونی         حساسیتج(            ترین و بیشترین دیافراگمب( فاصله کم                             الف( وضوح

 کند؟های عکاسی، کدام مورد زیر را کنترل میدیافراگم در دوربین.169

 د( زمان نور                    ج( کنتراست نور                 ی نورب( اندازه                 الف( شدت نور

 گرمای رنگ نور)کلوین( در کدام مورد دارای فضای آبی رنگ است؟ .171

 K 1111˚ د(                                  K 9111˚ج(                               K 8911˚ب(                       K1111˚الف(  

 ها، کدام مورد زیر اشتباه است؟با فاصله کانونی لنز طدر ارتبا.171

 میلیمتر به باال خواهند بود.              81ی کانونی الف( لنز تله، لنزهای با فاصله

 .  میلیمتر خواهند بود 908میلیمتر تا  91ی کانونی ی با فاصلهیب( لنز واید، لنزها

 فاصله کانونی متغییر هستند.د( لنزهای زوم دارای                   میلیمتر دارد. 81ج( لنز نرمال، فاصله کانونی برابر با 

 کنید؟اگر بخواهیم از یک گل عکاسی کنید و فقط گل واضح باشد، کدام لنز را انتخاب می.172

 د( تله                                ج( چشم ماهی                                 ب( واید                 الف(نرمال

 آید؟وجود میمیلیمتر استفاده کنیم کدام تاثیر زیر بر عکس به 11ی کانونی لنز با فاصله اگر برای گرفتن عکسی از یک.173

 ب( اعوجاج تصویری کم خواهد شد                                                 یابدالف( عمق میدان کاهش می

 د( پرسپکتیو کم خواهد شد                                                  ج( پرسپکتیو زیاد خواهد شد

 های دیجیتال،کدام مواردزیر در اولویت تنظیم قرار دارند؟هنگام کار با فالش در دوربین.174

 د( حساسیت و شاتر          ج( حساسیت و دیافراگم          ب( فاصله تا سوژه و حساسیت            الف(فاصله تا سوژه و دیافراگم

 کنید؟بندی مناسب از یک شخص، کدام مورد را انتخاب میبرای قاب.175

 د( همه موارد       سوم قابج( قرارگیری در یک  ب( رعایت فضای تنفس  الف( رعایت فضای باالی سر
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 باشد؟بندی صحیح نمیکدام گزینه زیر در ارتباط با قاب.176

      ب( قاب بهتر است موازی با خط افق باشد.                                      .الف( قاب فقط باید افقی باشد

 ها باید در قاب رعایت شوند.سومد( یک                                              ج( تمام سوژه باید در قاب باشد.

 های دیجیتال کدامند؟دو نوع حسگر متداول در دوربین.177

 CCC & SCMCد(                  CCC  & SCMCج(                CCC   & CCCب(               CCC   &CCC0الف( 

 کنند؟سازی عکس زیر، امکان ویرایش بعدی بهتری برای عکس فراهم میکدام دو فرمت ذخیره.178

 DMP & FFSSد(                     DMP & D Cج(                     FFSS & JPDGب(                D C & JPDGالف(

 کدام فیلتر زیر در عکاسی سیاه و سفید کاربرد بارزتری دارد؟.179

 د( نارنجی                             ج( نور آسمان                               ب( نرم کننده                               الف( ستاره ساز

 ایجاد نویز در عکاسی دیجیتال، تنظیم کدام مورد تعیین کننده است؟برای جلوگیری از .181

 د( اندازه فاصله کانونی                ج( واضح سازی       (ISOب( حساسیت)               الف( سرعت شاتر

زیرر را انتخراب   ی متحرک، فضای پیرامون محو و سوژه واضرح باشرد، کردام گزینره     یاگر قرار باشد در عکسی با سوژه.181
 کنید؟می

 و دوربین ثابت باشد. 911ب( سرعت شاتر زیر                .و دوربین با سوژه حرکت کند 911الف( سرعت شاتر زیر 

 و دوربین ثابت باشد. 811د( سرعت شاتر باالی                و دوربین با سوژه حرکت کند. 811ج( سرعت شاتر باالی 

 فتوشاپ برای تغییر رنگ بخشی از تصویر با حفظ بافت آن چه باید کرد؟افزار در نرم.182

       .، رنگ آن را تغییر دادHUEالف( آن بخش انتخاب شود و از منوی 

 ب( با انتخاب قلم به رنگ دلخواه انجامش داد.

 جا کپی کرد.ج( بخشی از تصویر که رنگ مورد نظر را دارد در آن

 آورد.ابزار محوکننده به رنگ دلخواه در د( آن بخش انتخاب شود و با

 کنید؟های چهره در نرم افزار فتوشاپ چه میهای نامناسب در عکس و یا خطبرای ترمیم خط.183

 کنیم.را به رنگ پیرامون رنگ می خالیها را پاک کرده و با استفاده از اسپری رنگ جای الف( خط
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 از بین بروند.کننده روشنشان می کنیم تا ب( با ابزار روشن

     .کنیمرا روی آن کپی کرده و سپس محوش میج( ناحیه باریکی از اطراف آن

 کنیم.د( با قلم همرنگ، پرش می

 ؟ می شودلنز با چه چیزی نشان داده قدرت .184

 فاصله کانونی  د(                                  شاتر ج(                                    دیافراگم ب(                                            عدسی -الف

 ؟شاترچیست.185

   بستگی به نوع لنز شاتر هم تغییر می کند ب(                                                                    یک قسمت مکانیکی است -الف

 د(نوعی لنز است                                                                               اسم دیگر فلش است  -ج

چگونه  امکان حرکت دوربینو عمق میدان،جزئیات و درجات تصویر در عکسبه ترتیب شود  رهر چه قطع دوربین بزرگت.186
 . می شود

 ( کوچکتر و عمق میدان بیشترو امکان حرکت دوربین کمتر ب         الف( بزرگ تر و عمق میدان کمتر و امکان حرکت دوربین بیشتر 

 ( بزرگ تر و عمق کمتر و امکان حرکت دوربین بیشترد              ( بزرگ تر و عمق میدان بیشتر و امکان حرکت دوربین کمترج

 زوم چه لنزی است ؟لنز .187

 ب( لنزی است متغیر با فاصله کانونی متغیر                                            الف(لنزی است با فاصله کانونی متغیر

  لنزی است با فاصله کانونی ثابتد(                                        ج(فاقد فاصله کانونی است اما متغیر است

 خط سیر نور به چه صورت است  .188

     ب( شعاعی می باشد                                                     الف( در خط مستقیم سیر می کند

 د(شعاعی و بستگی به به زاویه ی دید دارد                                                          بستگی به زاویه ی دید دارد  (ج

 اعداد دیافراگم بر چه مبنایی تنظیم شده است ؟.189

  بسته به نظر کشور سازندهد(                لیلج(مبنای توافق بین الم                 ب(سیاست خود شرکت                   الف( بر اساس سازنده 

 کارکرد اعداد دیافراگم بر چه اساسی است ؟.191

 د آینونی بر قطر مفید لنز به دست می ب( از ضرب فاصله کا                    به دست می آیند لنزالف(از تقسیم فاصله کانونی بر قطر مفید 

 د(بر اساس نور سنجی                ج( از تقسیم فاصله کانونی بر قطر مفید دیافراگم به دست می آیند

 دست پیدا کنیم ؟ پایین نچه زمانی می توانیم به عمق میدا.191

 عدد دیافراگم پایین باشدد(             ج(فاصله موضوع زیاد باشد            کانونی کوتاه باشد ب(فاصله         الف(عدد دیافراگم باال باشد

  سنجش نور چیست.192

   ب(برای سنجش نور فلش است                                                   الف(برای سنجش نور محیط است

  تعیین مقدارنور مطلوب برای ثبت عکسد(                                                  ج(برای سنجش نور موضوع است 
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 لنز مکرو چیست ؟کاربرد .193

 ای کار فواصل دور طراحی شده است رب(ب                              فواصل نزدیک طراحی شده استبا الف(برای کار 

 برای با لنزهای ثابت طراحی شده استد(                                            ج(یک فاصله ی کانونی را تعیین می کند 

 سیستم مادون قرمز چی قابلیتی دارد ؟.194

             استب( برای تصویر در تاریکی                                              الف( برای تصویر بردای در مه است

 برای تصویربرداری اپتیکی استد(                                     برای تصویربرداری در روشنایی استج(

 لئوناردو داوینچی اتاقك تاریك را به چه نامی نامگذاری نمود ؟.195

 د ( ماموت كامرا                ج ( آپلو                                      ب ( داگرنوتیپ                                الف ( كامرآابسكورا    

 .نامیده میشودچه مقدار فضای واضح تصویر.196

 ج ( فاصله كانونی                    د ( هایپر فوكال                 رب ( عمق میدان وضوح تصوی                     الف ( قدرت روشنائی لنز 

 ؟ حساسیت به نور را با كدام عالمت مشخص میكنند.197

 د ( همه موارد                             ISOج (                                   DINب (                            ASAالف ( 

 ضبط تصویر دیجیتال در كدام بخش صورت میگیرد ؟.198

 د ( كارت حافظه                                                    CCDج (                                      CDب (                             الف ( تپوپ       

 نخستین دستگاه عكاسی در زمان كدام پادشاه وارد ایران شد و برای اولین بار كجا تدریس شد ؟.199

 لفنونادار-د ( احمد شاه       لفنونادار-ج ( ناصرالدین شاه         مكتب خانه -ب ( عباس شاه       لفنون ادار-الف ( مظفرالدین شاه

 اركان اصلی عكاسی چیست ؟ .211

          فیلم-فالش-دوربیند (         نور-سطوح حساس به نور-ج ( دوربین           فیلم -لنز-ب (  نور                 فیلم -عكاسی-الف ( دوربین

 شاتر و دیافراگم شامل كدام یك از وسایل دوربین میباشد ؟.211

 د ( وسایل تنظیم نور                              ج ( لنز                ب ( عمل فوكوس كردن                         الف ( تنظیم فاصله    

 برای چه نوع لنزی میباشد ؟ 28-211محدوده فاصله كانونی .212

 تله-د ( واید                                 نرمال  -ج ( تله                           ب ( واید نرمال                   واید      -الف ( واید

 فاصله میان مركز عدسی تا محل تشكیل تصویر را چه میگویند؟.213

 قاب تصویرد (                         مرکز تصویرج (                            LENGTHFOCAL ب (                    عدسیالف ( فاصله 
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 امیك از لنزهای ذیل كوتاهتر  استفاصله كانونی كد.214

 د ( نرمال                                     ج(  فیش آی                                  ب ( تله                                           الف ( واید      

 برای بدست آوردن قدرت روشنایی لنز كدام گزینه صحیح است؟.215

 لنز هب ( فاصله كانونی لنز تقسیم بر قطر دهان                                             قطر دهانه لنز         ضربدرالف ( فاصله كانونی لنز 

 فاصله عدسی ضربدر قطر دهانه لنزد (                             درجه دیافراگم  بسته ترینج ( قدرت روشنایی لنز برابر است با 

 نامند؟ سیستم دوربین های تك لنز انعكاسی را چه می.216

 T.L.Rد (                                   S.L.Rج (                                 T.S.Rب (                               T.T.Lالف ( 

 كدامیك از موارد ذیل مربوط به نقش دیافراگم در عكاسی میباشد؟.217

 کنترل حساسیت فیلمد (           القا حرکتج ( نقش عمده در             ب ( تأثیر بر عمق میدان وضوح           دهینور زمانالف ( كنترل 

 داشتن عمق میدان زیاد كدامیك از موارد ذیل صحیح میباشد؟برای .218

 زمان نوردهی زیادد (           بلندج (استفاده از فاصله كانونی                 تلهب ( استفاده از لنز            دیافراگم بسته ترالف ( 

 است.ها در تصویر چگونه هرچه حساسیت فیلم بیشتر باشد اندازه دانه ها و كنتراست آن.219

 د ( كوچكتر بیشتر                        كمتر-ج ( كوچكتر                    ب ( بزرگتر كمتر                          بیشتر-الف ( بزرگتر

 ثبت تصویر آنالوگ بر كدام ابزار صورت میگیرد؟.211

 کارت شبکهد(                                 CCDج (                                   ب ( كارت حافظه                                      الف ( فیلم

 عمق میدان در كدام لنز بیشتر است؟.211

 د ( واید                              ج ( زوم                                              ب ( نرمال                           الف ( تله فوتو        

 میباشد؟نصفحه های منعكس كننده نور كدامیك از موارد ذیل .212

 اسپینرهاد (                         ج ( بازتابه ها                                            ب ( رفلكتور                                الف ( یونولیت       

 فیلتر جذب كننده اشعه ماورای بنفش كدامیك از فیلترهای ذیل میباشد؟.213

 SKY LIGHTد (                          P.Lج (                           )N.Dب                                          U.Vالف ( 
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 كانونی متغیر میباشد.ی فاصله رااین نوع لنز دا.214

 د ( ماكرو                                      ج ( زوم                                  ب ( واید انگل                                     تله فوتو         

 دسته بندی منابع نوری عبارت از :.215

  ب ( المپهای التهابی و تخلیه در گاز                                                         مصنوعی،یعالف ( منابع طبی

 د ( المپهای بی مصرف و كم مصرف                                                 ج ( المپهای فلورنت و گازی

 كدامیك از موارد ذیل جزء قسمتهای مهم دوربین نمیباشد؟.216

     اتاقك تاریك-ب ( تعویضگر فیلم                                                  منظره یاب    -وسایل تنظیم-الف ( لنز

 فیلتر-پرینتر-وسایل تنظیم-د ( لنزمنظره یاب تعویضگر فیلم                                                                ج ( 

 چقدر است؟ در دوربینهای قدیمی ترشاتر تنظیم سرعت  رحداكث.217

  0111/9د (                                 ثانیه9111/9ج (                         ثانیه     811/9ب (                           ثانیه         81/9الف ( 

 میباشد؟چگونه  8نسبت به دیافراگم  16دیافراگم وضعیت عمق میدان .218

 برابر1د (                        ج ( برابر                                       ب ( كمتر                                                 الف ( بیشتر        

 گرین در كدام گزینه بیشتر است؟.219

 ISO- 111د (                                ISO- 911ج(                               ISO- 911ب (                              ISO- 81الف(

 مهمترین ویژگی عکس خبری چیست؟.221

     برمخاطب تاثیرگذاری میزان( ب                                                            الف( جدید بودن وتازگی خبر

 عکسبرداری کیفیت(د                                                                           وتاثیررنگ زیبایی( ج
 برای ایجادحس عظمت وپایداری کدام زاویه دیدمناسبتراست؟. 224

 low Angel د(                             LevelEye ج(                            High Angelب(                               Helly shotالف(

 عوامل تعیین کننده ی کادر کدام گزینه میباشد؟ .221

 وابعادتصویر موضوع(ب                                            الف(موضوع وعوامل هدایت کننده ی چشم

 قرارمیگیرد مورداستفاده که ولنزی کلی احساس(د                                                   ج(فاصله ی عکس با چشم و خطای دید
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 کدام لنز برای عکاسی ورزشی و فواصل بسیار دور مناسب تر است؟.222

 ماهی چشم(د                                        پرسپکتیو(ج                                        ماکرو(ب                                   الف(آینه ای

 در کدام لنز لرزش دست زیاد است و باید از سرعت باالی شاتر و سه پایه استفاده شود؟.223

  Macro Lens د(                                Fish Eyeج(                           Tele Photoب(                           Mirror Lensالف(

 بیانگرچیست؟ درعکس خطوط و سطوح افقی .224

 تحرک و عظمت(  د                  وحرکت جنبش(  ج                     ( عظمت و ایستایی ب                              الف ( سکون و آرامش

 با انتخاب چه کادری قدرت و عظمت و ایستایی خطوط تقویت میشود ؟.225 

 کادرپانوراما (د                                  کادرعمودی( ج                           کادرافقی(ب                              الف ( کادر مربع

 توجه به فاجعه انسانی،نمایش اثر حادثه ،علت وانگیزه ،ثبت واقعه وعکس نمادین از اصول چه نوعی عکاسی است؟.226

 طبیعی حوادث عکاسی( د               اجتماعی عکاسی( ج                        حریق عکاسی( ب               الف(عکاسی جنگ

 استفاده از لنزهای تله فتو ودیافراگم های باز باعث چه تغییری در نتیجه عکس می شوند ؟.227

 وانجمادتصویر سکون( د                حرکت القای(ج              کاهش عمق میدان وضوح(ب              الف(افزایش عمق میدان وضوح

 در کدامیک از لنزها عمق میدان وضوح به حداکثر افزایش می رسد ؟.228

 فیشآی( د                              ماکرو( ج                                      انگل واید( ب                                                الف(تله فتو

 برای عکسبرداری بدون فالش در محیط کم نور مثل سالن کنسرت کدام حساسیت مطلوبتر است؟.229

   81ISOد(                                 ISO  111ج(                                SOI  111ب(                                      ISO 911  الف(  

 القاءچه تاثیری درفیلم میشود؟ باعث High Angel زاویه دید از باال-231

  طییعی حالت( د                            اغراق( ج                         وگستردگی وسعت( ب                                                    الف( تحقیر

 درچه صورتی برای جبران کمبود نور محیط استفاده از حساسیت مناسبتر است؟.231

        ای انجماد مقدم باشدالق( ب                                                              الف(عمق میدان مقدم باشد

 سرعت مقدم باشد( د                                              کیفیت به اندازه تکنیک مهم نباشد( ج

 اگر کادرمستطیل افقی را به سه بخش عمودی وسه بخش افقی تقسیم کنیم محل تقاطع نقاط را چه می نامند؟.232

 ط طالیینقا(د                             وضوح میدان عمق( ج                               افق خط( ب                              الف(مثلث دیدگانی

 : اگر قطر روزنه ی اتاقك تاریك كم باشد.233 

  د( تصویر سیاه         ج( تصویر كم رنگ            ب( تصویرمحو                                الف ( تصویر پر رنگ
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 : كدامیك ساختارمشترك دوربینهای عكاسی نیست.234

  د( مسدود كننده flashج( م گدیافراب(   الف ( اتاقك تاریك

 وضوح تصویر از بین خواهد رفت :  دركدامیك ازمواردزیر.235

  . الف( اگر برای عبور نور بیشتر ، قطر روزنه اتاقك تاریك بزرگ باشد

 . باشد كوچك تاریك اتاقك عبورنوربیشتر،قطرروزنه اگربرای ب(

 .  مقعرقراردهیم عدسی تاریك،یك اتاقك بزرگ دربرابرروزنه(  ج 

 ك تاریك ، یك عدسی محدب قرار دهیم . اتاق بزرگ دربرابرروزنه (د 

 : محوراصلی برسه مبتنی عكاسی.236

   دیافراگم-تاریك اتاقك-نور-نورسنج ب(                            دیافراگم -عكاسی دوربین-نور-نورسنج( الف 

 عكاسی دوربین -نور به حساس سطوح-نور  د(                                    دیافراگم-مسدودكننده-نور-نورسنج(  ج 

          :میگذردچندبرابراست ازآن كه شودمقدارنوری بسته درجه یك اگردیافراگم.237 

    یک چهارم د(    نصف ج(      چهار برابر    ب(             دو برابرالف ( 

 :چیست دهنده نشان دیافراگم استاندارد های دردرجه عدد كوچكترین.238 

 دیافراگم کوچکتر  د(                      دهانه گشادترین(  ج                   گشادتر های دیافراگم ب(                الف( دیافراگم های بسته تر

 دهنده :  نشانه دیافراگم استاندارد های دردرجه اعدادبزرگ.239

   گشادترین دهانه (ب                                                   گشادتر های دیافراگم  الف (

     دیافراگم بزرگ های تیغه د(      تر بسته های دیافراگم  (ج

 :كه میشود باعث مسدودكننده وسیله نبودن.241 

     مكرر یك فیلم شود.بین راه پیدا كند و باعث اكسپوز ربه داخل دوموقتا الف( نور 

              . شود فیلم كی مكرر نوردهی پیداكندوباعث راه بینردو داخل به طوردائم نوربه ب(

 راپیداكند دوربین داخل به" نورموقتا  (د                                           نور دهی انجام نشود(  ج  
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  : مسدودكننده انواع.241

     وج ب د(        ای پرده-ای تیغه ج(  كانونی-مركزی  ب(                  تیغه-الف ( مركزی 

 :قراردارند دوربین قسمت دركدام مركزی های مسدودكننده.242 

   دارند  الف( در بدنه دوربین و در نزدیك ترین فاصله و به موازات فیلم عكاسی قرار

 اند شده تعبیه دیافراگم موازات به و لنز درداخل ب(

          ل نور سنج و به موازات دیافراگم تعبیه شده اند .درداخ(  ج

 در بدنه خارجی و باالی فالش قرار دارند(د 

                            ركزی تیغه ای : م مسدودكننده وحركت ظاهری شكل.243 

       یا افقی می باشد.الف( مشابه نور سنج و بصورت حلقوی و حركت آن ها بصورت عمودی 

 المركزمیباشددمتح آنهابصورت وحركت حلقوی وبصورت  نورسنج مشابه ب(

       یا افقی می باشد. عمودی آنهابصورت وحركت حلقوی وبصورت دیافراگم مشابه(  ج 

 . المركزمیباشددمتح آنهابصورت وحركت حلقوی وبصورت دیافراگم مشابه  (د 

  : میشود استفاده دوربینها دركدام مركزی مسدودكننده.244

 الف( در دوربین هایی كه لنز های ثابت و غیر قابل تعویض دارند .

    . دارند تعویض وغیرقابل ای غیر ثابتلنزه كه دردوربینهایی (ب  

               امروزی عكاسی دردوربینهای(  ج

 دوربینهای قطع بزرگ  (د

  : قراردارد دوربین قسمت دركدام كانونی مسدودكننده.245

  الف( در داخل لنز و به موازات دیافراگم تعبیه شده اند.

      ه موازات فلیم عكاسی قرار دارند.وب فاصله درنزدیكترین دوربین دربدنه ب(

              .قراردارند دیافراگم موازات وبه فاصله درنزدیكترین دردوربین( ج 

  . قراردارد دوربین دربدنه (د
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 :  نورسنج تعریف.246

        .الف( وسیله ای است كه دستور العمل الزم را برای تعادل بین سرعت شاتر و دهانه دیافراگم را صادر می كند

     . شاترصادرمیكند سرعت تعادل رابرای الزم دستورالعمل كه ای وسیله ب(

 . میگذرد عدسی از كه مقدارنوری كنترل(  ج

  .  میگردد دیافراگم شدن بازوبسته داردوسبب رابرعهده دیافراگم های تیغه كنترل  (د 

 بازتر از عددی كه نور سنج معرفی می كند ، چه اتفاقی خواهد افتاد:  ازدیافراگم استفاده.247

    قرمزمیشود عكس د(      تیره عكس  ج(     تار عكس  ب(                  الف (عكس روشن

 ، انحنا و اعوجاج خطوط به طرز ساختمان ،  شكلی وضوح،كج گرفته،تاعدم نقاط درتمام كامل هرتصویر،ازوضوح كیفیت.248

 جنس شیشه و مواد پدید آورنده به كدام موارد زیر بستگی دارد :

     عدسی د(                       انعكاسی  دولنز  ج(      دیافراگم  ب(         الف ( نور سنج

  :لنزاست یك مشخصات ازمواردزیرشامل كدامیك.253

 كانونی روشنایی،فاصله قدرت سازنده، كارخانه نام( ب                                            الف(نام كارخانه سازنده ، سرعت ، قطر

 كانونی شفافیت،فاصله سازنده،میزان كارخانه نام(د                        شفافیت روشنایی،میزان سازنده،قدرت كارخانه نام( ج 

 :است نورپردازی نوع میشودكدام بلندتابیده ی زاویه از دربرابرصورت،اما نوراصلی درآن كه چهره نورپردازی.249

  د( نور پروانه ای   ج( نور رامبراند   ب( نور پشت    الف ( نور تلطیف كننده

 رین طیف رنگی را داراستتوسیعساده ترین و مرسوم ترین نوع المپ است که .251 

 ب(المپ تنگستن                     ج(المپ تخلیه ای                  المپ فلورسنت                   هالوژن-الف(المپ تنگستن

  :میشود نازك شده ذوب باال،فلزفیالمان حرارت كاردردرجه میكندودرشرایط تلف زیادی ازالمپها،انرژی كدامیك.251

   هالوژن - تنگستن د(       ای تخلیهج(       فلورسنتب(    تنگستن المپ  (الف 

 ازند:میس عدسی چندین ازتركیب لنزهارا چرا.252 

                  الف( برای باال بردن میزان شفافیت و قدرت روشنایی

 شفافیت میزان باالبردن برای ب(
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  . میكند زیاد نورلنزرا قدرت متعددمیشودو های انعكاس سبب چون(  ج 

  كند . می نورلنزكم میشودوازقدرت(  شیشه–هوا) درسطوح متعدد انعكاسهای سبب چون  (د 

  ومناظروسیع جمعی دسته عكسهای ثبت بزرگ،سالنهاوهمچینین ازساختمانهای عكسبرداری برای است لنزمناسب كدام.253

 فتو سوپرتله لنزهای د(            باز زاویه لنزهایج(         بسته زاویه لنزهایب(           نرمال لنزهای  الف (

  : كنیم لنزبایداستفاده ودورازكدام متوسط تصاویربافاصله نمایی درشت برای.254

 لنزهای سوپرتله فتود(     باز زاویه لنزهایج(     بسته  زاویه لنزهای ب( نرمال لنزهایالف (

   :است  ای العاده فوق نمایی ودرشت  دیدبسیارمحدود زاویه و بیشتراست میلیمتر 511 از ازلنزها كدامیك كانونی فاصله.255

      باز زاویه  د(      باز زاویه لنزهای  ج( نرمال لنزهایب(               فتو،آینه سوپرتله لنزهای  الف (

 :  میشوند تقسیم چنددسته به فیلتر ها .256

  نوروانعكاس اصالح-فانتزی-ژالیتنی–( شیشه ای ب                            فانتری فیلترهای-الف( فیلترهای ایجاد كنتراست 

 فانتزی-نوروانعكاس اصالح-دمارنگ اصالح -ایجادكنتراست (د                                ایجادكنتراست-فانتزی-ژالیتنی-ای شیشه(  ج 

 فیلترهای ایجاد كنتراست كه در عكاسی سیاه و سفید به كار می روند عبارتند از :  .257 

 وقرمز سفیدد( وقرمز سیاهج(   وسفید سیاهب(                            قرمز،سبز،آبی،زرد،نارنجی الف (

 كدام فیلتر برای عكاسی منظره ،چهره ،عكاسی معماری مورد استفاده قرار می گیرد: .258 

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

 علت همین وبه ندارد بررنگها تاثیری وهیچ نوراست شدت آنهاكاهش می باشد كه تنها نقش زیر كدام یك از فیلترهای.259 
 نیز كاربرد دارد : رنگی درعكاسی

  پوالریزهد(          خاكستریج(    u.v ب(   فانتزی الف (

 ل و تصرف كند: خقه و ابتكار خود ، در موضوع دبس این امكان می دهد كه بنا به سافیلترهای به عكاكدام یك از .261

   ایجادكنتراستد(          پوالریزهج(     فانتزیب(     ساز ستارهالف (
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 اگر بخواهیم موضوعی را خیلی واضح و تك نشان دهیم باید چه كاری را انجام دهیم :.261

      ب( با روتوش و كارهای گرافیكی                                                        از چند نورالف( استفاده 

 استفاده از رفلکتور(د                                      نورقراردهیم جعبه راروی موضوع(  ج

 – N.Dاسكایالیت–u.vكدام یك از فیلترها در عكاسی رنگی و سیاه و سفید بكار می روند و شامل فیلترهای اشعه ی .262

P.L  میباشد : 

  نوروانعكاس اصالح ترهایلفی  (د                           ژالیتنی(  ج                             ب( شیشه ای                           الف( اصالح رنگ

 با کدامیک از گزینه های زیر می توان عالوه بر میزان روشنایی اشباع یا غلظت رنگ تصویر را تغییر داد؟.263

 edit/curveد(                   hue/saturationج(               image/adjustmentب(               level/contrastالف(

 عکس از کدام ابزار استفاده می کنیم؟برای برطرف کردن چین چروک .264

 spongeد(                       patch tool ج(                       pattern stampب(                       healing brushالف(

 کدام ابزارها باعث واضح تر شدن و محو شدن تصویر می شوند؟.265

      ,sharpner blur د(                    sharpner,blurج(                    doge,blurب(                 doge.sharpnerالف(

 چگونه عمل می کنیمبرای اینکه شفافیت الیه ای را دستکاری کنیم .266

 وارد می کنیم 911مقدار یک تا  tolerance ب(مقابل                       وارد می کنیم 81مقدار صفر تا  toleranceالف( مقابل

 وارد می کنیم 81مقدار صفر تا  opacity د( مقابل                              وارد می کنیم 911مقدار یک تا  opacity ج( مقابل

 فرمان و تنظیم استفاده می کنیم.کدام برای اصالح رنگ در قسمتهای تاریک تصویر از .267

 idton,color balanceد(            shadow,color balanceج(             highlight,colorب(          midton,colorالف(

 چه کاری انجام می دهیم ؟ magic wand برای افزایش حساسیت ابزار.268

 را کاهش می دهیم contigouse ب(                                   را افزایش می دهیم . contigouseالف(

 را کاهش می دهیم . tolerance د(                                             .  را افزایش میدهیم toleranceج(

 صویر اطالق می شود .کدام قسمتهای تبه  heightو Widthبه ترتیب گزینه های .269

 د( عمق بیت و پهنا                      ج( پهنا و عمق بیت                         ب( ارتفاع و پهنا                                    الف( پهنا و ارتفاع
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 را بیان می کند ؟ doge کدام گزینه عملکرد ابزار.271

 ب( تصویر را روشن تر می کند                                                    الف( تصویر را تیره تر می کند

 د( تصویر را محو می کند                                                      کند ج(تصویر را واضح تر می

 می شود.چگونه به صفر برسانید تصویر  brightness/contrast را در پنجره contrast اگر تضاد رنگ یا.271

 د( سیاه                                      ج(سفید                                       ب(خاکستری                                        الف( شفاف

 برای گسترش یافتن ناحیه انتخاب شده نسبت به نواحی قبلی کدام گزینه به کار می رود؟.272

    selectionsubtract fromب(                                                           expand selectionالف(

 join selectionد(                                                   intersect whit selectionج(

273.resolution را در کدام پنجره می توان تعیین کرد ؟ 

 save asد(                                canvas sizeج(                            image sizeب(                                 open الف(

 چگونه عمل می کنیم gradient برای ایجاد.274

 ب( حداقل از دو رنگ استفاده می کنیم.                                                                 فقط از دو رنگ استفاده می کنیم.الف(

 د( از سه رنگ استفاده می کنیم.                                       استفاده می کنیم.ج( فقط از رنگ پس زمینه و پیش زمینه 

 برای اضافه کردن انتخاب به انتخاب های قبلی از کدام کلید کمک میگیریم؟.275

 ctrl+ altد(                                         shiftج(                                         ctrl ب(                                                alt الف(

 برای ایجاد بوم جدید چه کلیدی استفاده می شود ؟.276

 alt+ nد(                                       ctrl+ nج(                                   alt+ m ب(                                     ctrl+ m الف(

 کارمیرود؟ به چیزی چه برای option درنوار   feather گزینه.277

  وپرداخت ساخت ب(برای                                                           الف(برای ضخامت دور کادر انتخاب
 محو کردن لبه های محیط انتخاب شده د(برای                                                                                      ترسیم کادر ج(برای

 چیست؟ درفتوشاپ فایل قالبندی متداولترین.278

 psdد(                                            bmpج(                                       gifب(                                      jpgالف( 
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کدام کلید را یابیضی  مستطیل ابزارانتخاب توسط كردن درگ درهنگام باید یادایره مربع محدوده, بصورت انتخاب برای.279
  نگه داریم

 میداریم رانگهCtrlب( كلید                                                                میداریم.    رانگهAltالف( كلید

 میداریم. رانگهctrl+Altد( كلیدهای                                                                   میداریم رانگهShiftج( كلید

 دهیم. راكاهش وجزئیات كنیم هارامالیم ناحیه سخت های لبه ابزارمیتوانیم ازكدام بااستفاده.281

 smudgeد(                             spongeج(                                         blurب(                                           sharpenالف(  

 میباشدBlurمخالف زیرعملكردش ازابزارهای كدامیك.281

 burnد(                      smudge( ج                                spongeب(                                   sharpenالف( 

 میكنیم؟ ابزاراستفاده ازتصویرازكدام ناحیه یك روشنتركردن برای-282

 dodgeد(                                          burnج(                                    blurب(                                sharpenالف( 

 میكنیم؟ ابزاراستفاده ازتصویرازكدام ناحیه یك تركردن تیره برای.283

 dodgeد(                            burnج(                                         blurب(                                       sharpenالف( 

 تصویرمیباشد؟ روی عملكردهای تاریخچه نمایش زیرجهت ازپالتهای كدامیك.284

 paragraphد(                                  historyج(                                         Infoب(                             Navigatorالف( 

 میباشند؟ درفتوشاپ انتخاب ابزارهای به زیرمربوط ازابزارهای كدامیك.285

 type – crop – pen – marqueeب(                                 hand – crop – pen – magic wandالف( 

  marquee –lasso  –magic wandد(                                           marquee –move  –crop  –penج( 

 میكنیم؟ كلیدتعیین كدام داشتن رابانگه برداری نمونه نقطهClon Stampازابزار استفاده درهنگام.286

 alt+Shiftد(                                  Shiftج(                                     Altب(                                            Ctrlالف( 

 میدهد؟ بیشتری وشفافیت وضوحیت را مالیم های ابزار لبهکدام .287

 dodgeد(                                   spongeج(                                 sharpenب(                                         Blurالف( 
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 میكند؟ تصویرراتعیین بخشهای انتخاب چگونهMagic wandابزار.288

         هستند متضادومخالف رنگ دارای كه پیكسلهایی الف( برحسب

    .هستند مشابه رنگ دارای كه پیكسلهایی ب( برحسب 

                    موردنظرتصویر درقسمتهای پیاپی كردن ج( باكلیك

 و درگ کردن در محل انتخاب altبا فشار کلید د( 

 میكند؟ گذاری مرزهارانقطه خودكاراین صورت وبه داده تشخیص اتوماتیك بصورت هارا ابزار مرزرنگکدام .289

 rectangularد(                    magic wandج(                            magnetic lasso ب (                          lasso Toolالف( 

 درقسمتهای راكه رنگ آن ابزارمیتوان باكدام كنیم تبدیل بنفش رنگ به آنرا آبی رنگهای میخواهیم كه داریم تصویری.291
 كنیم؟ انتخاب است تصویرپراكنده مختلف

  dodgeد(                   Magic wandج(                   Eliptical Marqueeب(            Rectongular Marqueeالف( 

 : برای مخفی کردن ) پنهان کردن ( یک الیه.291

         Ctrl + Hب(                                                چشم مربوط به آن الیه را غیر فعال می کنیمالف(

 روی الیه دابل کلیک می کنیمد(                                                                                     .را فشار دهید H کلیدج(

 برای رنگی کردن دور یک متن یا جسم از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟.292

  File > Strokeب(                                                                   Edit> Strokeالف(

 Layer> Stroke د(                                                                Image > Stroke ج(

 به چه منظور استفاده می شود ؟ Merge عمل.293

  .چند الیه را با هم ترکیب کنیم می توانیم  Mergeبوسیله گزینهالف(

 . با استفاده از این دستور تصویر واضح تر به نظر می رسدب(

                . با استفاده از این دستور چاپ تصویر مرغوبتر خواهد شدج(

 بوسیله این ابزار میتوانیم پیکسلهای دلخواه انتخاب کنیمد(

 استفاده میکنیم؟از کدام منو  Layer برای باز کردن پنجره.294

 Selectد(                                        Windowج(                                          Editب(                                        Viewالف(

 ؟ برای باز کردن یک فایل جدید از کدام گزینه استفاده می شود.295

                       + ECtrlد(                                    File > Newج(                                    + SCtrlب(                         Layer > Newالف(
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 میباشد؟ن رنگ انتخاب زیربرای روش كدام.296

 layerپالت (  د                         Colorج(پالت                          Swatchesب( پالت                    Color Pickedالف( پنجره

 تصویرقرارنمیگیرد؟ بازسازی ابزارهای زیردرگروه ازابزارهای كدامیك.297

 path toolد(                                 Historyج(                         clon stampب(                           Healing Brushالف( 

 .کارمیروند تصویربه نمایی وکوچک بزرگنمایی برای کلیدهابه ترتیب کدام .298

 Ctrl + Zو Ctrl + Y(ب                                                               Ctrl+ Lو  Ctrl + Gالف

 Ctrl + Yو  Ctrl + Z(د                                                                        Ctrl- و    + Ctrl(ج

 میدهد؟ انجام عملی چه Distortازگروه Waveفیلتر.299

 ایجادمیکند درتصویرپیچش )ب                                               میکند فشرده داخل تصویررابه )الف

 میکند هاراصاف لبه ناهمواری )د                                                         ایجادمیکند درتصویرموج )ج

 دمیدهد؟ با وزش شبیه محوشدگی تصویرجلوه فیلتربه کدام.311

 Distort→Ripple (ب                                                         Stylize→wind(الف

 Blur→MotionBlur(د                                                              Stylize→Tiles(ج

 مسیرمیرویم؟ کدام تصویربه ُمدرنگی تغییردادن برای.311

  Image→Modeب(                                                                       Image→Color(الف

 Select→Color Range(د                                                              Edit→Color Settingsج(

 میشود؟ استفاده روش ازکدام انتخاب ناحیه بردن ازبین برای.312

 )Ctrl+nد                   انجام کلیکهای پیاپی )ج                    Ctrl + D(ب                                انتخاب ناحیهدر درون  کلیک )الف

 چگونه عمل می کنیمكنیم  رادركامپیوترویرایش خودمان عكس گربخواهیما.313

 دركامپیوترموجودمیباشد دلخواه عكس (ب                                            میكنیم دستگاه پرینتروارد ابتداآنراتوسط (الف

 چنین قابلیتی امکان پذیر نیست (د                                میدهیم انتقال سیستم داخل اسكنربه راتوسط عكس(ج 
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 ؟استفاده می شودتصویر محوكردن فیلتربرای زكداما.314

  Blurب                                                                                       Spotterالف(

  Spongد                                                                                            Glassج(

 کدام است EYEDROPERکار ابزار .315

 ب(حذف چین و چروکهای دورچشم                             الف(حذف قرمزی ایجاد شده در چشم بر اثر نور فالش

 گیری است                                                                          د(قطره چکان مخصوص برداشتن نمونه رنگ استج(ابزار اندازه 

 کدامیک از گزینه های زیر جزو فیلترهای هنری محسوب نمی شوند؟.316

 Cutout, Frescoب(                                                          Film Grain, Cutoutالف( 

 CrossHacher, Spatterد(                                                 Plastic Wrap, Neon Glowج( 

 پیکسل در برنامه های گرافیکی چه مفهومی دارد؟ .317

 ب(بزرگترین عضوسخت افزار و نرم افزار نمایشی یا چاپی                                      الف(کوچکترین عضو نمایشی یا چاپی

  کامپیوتر یک قسمت کوچکترین د(                                                      عضوتصویر کوچکترین ج(

 در چیست؟  CMYKو RGBتفاوت بین رنگهای .318

         رنگی است. CMYKسیاه وسفید و RGBالف(

 حالت استاندارد چاپ می باشد .  CMYKحالت استانداردمانیتور بوده و  RGBب(

 رنگهای اصلی ویک رنگ مجازی  CMYKرنگهای اصلی را نشان می دهد و RGBج(

 برای خروجی پرینت می باشد.  CMYKاستانداردبرای گرفتن فیلم چاپ و  RGBد(

 یک فایل را تغییر داد؟  formatچگونه می توان .319

 save دستور با ب(                                               open as دستور با الف(

 save asد( با دستور                                              open recent دستور ج(با

 .در کدام دکالنشو از یک رشته غالف استفاده می شود311

 د(قفل دار                                ج( سیمیالف(بادی                                           ب(تاخیری                                        
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 .پرسپکتیو کدام لنز تخت تر است311

 ج(ماکرو                               د(واید                                           ب(تلهالف(نرمال                                     

 .سرعت عدسی با مجذور عدد اف چه نسبتی دارد312

 ج(نزولی                             د(صعودی                                   ب(معکوس الف(مستقیم                                 

 رپردازی برای تمامی چهره ها استفاده می شود.از کدام سبک نو313

 ب(مرکزی                                      ج(غیرمرکزی                        د(کناری                                    الف(اریب

 .این تعریف مربوط به کدام گزینه است314

 اسبابی صیقلی برای انعکاس نور است

 د(سایبان مخروطی                                                 ج(درب نورافکن                                     ب(خیمه ی نور                                         الف(رفلکتور

 .نام دکالنشو در ایران چیست315

 ج(دکمه تخلیه شاتر                                د(دکالنشو تاخیری                      ب(سنکرون                                الف(دسته عکسبرداری

 ستوگرام قرار دارندیار هد.در نرم افزار فتوشاپ مناطق روشن در کدام سمت نمو316

 د(باال                                        ج(راست      الف(پایین                                       ب(چپ                                         

 توصیه می شوددام فالش ک.برای از بین بردن سایه ها 317

 د(فالش چتر                              ج(فالش مکمل                   الف(فالش دوربین                             ب(فالش خارجی              

 .درکدام وضعیت دوربین می توان بیش از حد به سوژه نزدیک شد318

 د(پرتره                             ب(ورزشی                                       ج(عکاسی شب                             الف(ماکرو                  

 .کدام گزینه جزو مراحل ظهور فیلم نیست319

 ج(توقف                        د(نوع داروی ظهور                             ب(حساسیت فیلمالف(هم زدن داروی ظهور                                    

 .کدام ابزار در نورپردازی استفاده نمی شود321

 د(فالش                                     ج(فیلترها                                          ب(لنزها      الف(پروژکتورها                                 
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 محدوده روشن ترین تا تیره ترین طیف تصویر را چه می گویند.321

 د(عمق میدان                ج(بوکه                                         ب(پرسپکتیو                                                       الف(کنتراست

 .تکنیک فالش روشن توسط کدام گروه از عکاسان بیشترین استفاده را دارد322

 د(مستند          ج( معماری                                                                   ب(عروسی               الف(خبری                              

 .ابزاری به شکل مخروط برای نورپردازی است323

 brollyد(                         honeycombج(                                    snootب(                                           reflectorالف(

 بیشتر باشد جزئیات تصویر زیادتر است.کدام مورد هر چه تعداد-324

 polarityد(                                          Pixelج(                                       blurب(                                   Gainالف(

 کدام است؟Nikon d71sویژگی -325

  د(همه موارد                 مگاپیکسل                 1ج(                                      GBRب(                                         Ccdالف(

 را بوجود می اورد.چه چیزی  _مسیر حرکت یک خط326

 د(بعد                         ج(حجم                                                ب(ارتفاع                                                               الف(سطح

 _در عکاسی پرتره تنظیم رنگ کدام قسمت مهم تر است؟327

 د(ماکت                         ج(دکور                                                   ب(مو                                                        الف(پوست

328_PS در دوربین های دیجیتال نشانگر کدام گزینه است؟ 

 د(کارت حافظه                    ج(حساسیت و نویز                          ب(حسگرهای دیجیتال               الف(اندازه پیکسل               

 انواع ساختار شعاعی کدام است؟-329

 د(همه موارد                        ج(متحد المرکز                            ب(مرکز گرا                             الف(مرکز گریز                

 ال است.حساسیت دوربین دیجیتمربوط به کدام گزینه از  _مقدار تقویت جریان الکتریکی ضعیف331

 د(همه موارد                     ج(سی سی دی                               ب(ال سی دی                                                  الف(سنسور

 _کدامیک از وسایل زیر برای نورپردازی اشیای فلزی مناسبترند؟331

 د(مگا الیت                                 ج(چادر نوری                            ب(گوبو                            الف(آکتا باکس              
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 را می گویند؟چه _وسیله ای که تعادل میان دیافراگم وشاتر را برقرار می کند332

 د(اتاقک تاریک                      ج(لنز                                                                    ب(نورسنج                الف(اپراجر                       

 برای فشرده سازی زیاد است؟ قالبکدام -333

 GIFد(                                                     Jpgج(                                          efTifب(                                        Zipالف(

 _کدام گزینه یعنی رنگمایه یکنواخت؟334

 Diffuserد(                                       Effectج(                               Even Toneب(                          Effect lightالف(

 نمودن آسمان در عکاسی سیاه و سفید از چه فیلتری استفاده می کنید؟_برای تیره تر 335

 د(ب وج                            ج(نارنجی                                                 ب(قرمز                                    الف(زرد                  

 کدام گزینه قابل رویت نیست؟-336

 د(بافت                                         ج(عناصر ذهنی                            ب(رنگ                                   الف(اندازه             

 _مهم ترین قابلیت اسکنرها چیست؟337

 د(الف وب                        ج(درشت نمایی                                 ب(تفکیک رنگ                             الف(ریز نمایی      

 چقدر است؟Nikon D211حداقل سرعت شاتر در دوربین -383

 ثانیه91د(                                       ثانیه01ج(                       ثانیه            11ب(                    ثانیه             91الف(

 کارت های حافظه قابلیت ذخیره سازی چه فایل هایی را دارند؟-339

 د(همه موارد                       ج(متن                                                ب(صوتی                                الف(عکس             

 چند تصویر است؟در کدام تکنیک تصویر بدست آمده مجموع -341

 ج(پانینگ                                          د(ضدنور                                 ب(پانورامیکالف(سیلوئت                              

 روابط متقابل فرم ها عبارت است از........_341

 د(همه ی موارد            الف(تماس                                ب(جدایی                                          ج(اتحاد                             

 _کدام دوربین قادر به نمایش هیستوگرام است؟342

 م.م                                        د(قطع بزرگ08ب(قطع متوسط                                  ج(                              الف(دیجیتال
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 _کدام یک از گزینه های زیر جزء باطری های غیر قابل شارژ است؟343

 ب(نیکل کادمیوم                                الف(نیکل متال هیدرید                                         

 هوا –د(روی ج(لتییومی یونی                                                                                     

 _سایر رنگ ها از ترکیب کدام گزینه تشکیل می شوند؟344

 د(هرسه موردج(آبی                                                                                           الف(قرمز                                ب(سبز  

 _پرینترهای جوهر افشان از چند جوهر استفاده می کنند؟345

 د(هرسه مورد                                               1ج(                                                      1ب(                                    9الف(

 _کدام یک از فیلترهای زیر خنثی کننده است و مانند عینک دودی عمل می کند؟346

 د(همه موارد                                            UVج(                                                   PLب(                                NDالف(

 استفاده از کدام ابزار در مد اتوماتیک امکان پذیر نمی باشد؟-347

 د(همه ی مواردب(جبران نوردهی                                 ج(تراز سفیدی                                             الف(فوکوس دستی     

 _فیلترهای کاهش نویز عبارت است از........348

 د(همه موارد                                     Kodakج(                                                 N.Dب(                      Medianالف(

 کدام وضعیت در حالت اتوماتیک دوربین دیجیتال فعال است-349

 د(همه مواردالف(تنظیم سرعت                       ب(تنظیم دیافراگم                        ج(تنظیم فوکوس                          

 درجه است 181زاویه دید کدام لنز حدود -351

 نرمال                                    د(تلهج(                                   ب(چشم ماهیالف(واید                                

 در چه سالی اولین دوربین الکترونیکی بدون  فیلم راثبت کرد  texas instrumentکمپانی -351

 9159د(                                 9151ج(                                 9151ب(                              9111الف(

 کدام است Nikon D2xsوسایل همراه -352

 د(همه موارد                         NIKON PICTURE-CDج(                                     A/Vب(                          USBالف(

 بیشترین سرعت شاترهای مرکزی کدام است-353
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 811/9د(                              181/9ج(                              9111/9ب(                                            1111/9الف(

 برای به تصویر کشیدن .......و........بنا باید زاویه ی دید مناسب انتخاب شود-351

 1و9د(                 ج(ارتفاع                                              ب(حجم                     الف(بعد                    

 کدام خط فیزیک خط نیست -351

 د(جهت                      ج(موقعیت                                          ب(عرض                 الف(طول                     

 حسوب می شودکدام گزینه فضای اشغال شده م-352

 ب(ریتم                                        ج(نقطه                                     د(سطح                                        الف(فرم

 حداکثر برد مفید فالش سر دوربین چقدر است-353

 متر1ج(                                       متر 0ج(                                متر       9.8متر                                     ب(9الف(

 اگر حساسیت دو برابر شود ریز نمایی .......... می شود-354

 91/9د(                                     1/9ج(                                               9/9ب(                                                 1/9الف(

 عناصر مهم در عکسبرداری از کودکان کدام است-355

 ج(سرعت عمل                           د(همه موارد                                       ب(سرعت باالالف(حساسیت باال                                    

 فالش ........ درپایان زمان نوردهی روشن میشود-356

 KEY LIGHTد(                       DAY LIGHTج(                              FILL LIGHTب(                            REAR CURTAINالف(

 نماهای مهم در عکاسی معماری کدام است-357

 د(همه موارد                    ب(نمای داخلی                     ج(طراحی نمای خارجی                          ی خارجی           االف(نم

 نیست؟UV_کدام از خصوصیات فیلتر 358

 ماوراء بنفش را جذب می کندالف(فیلتری بی رنگ که اشعه ی 

 ب(از آن به عنوان محافظ لنز نیزاستفاده می شود

 ج(برای حذف رنگ رقیق آبی مفید خواهد بود

 د(از شدت نور می کاهد و امکان استفاده از سرعت کم شاتر و دیافراگم باز را فراهم می سازد
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 _.........پیکسل ها در دریافت میزان نور اهمیت حیاتی دارد.359

 ب(ستون افقی                                              ج(ستون عمودی                              د(همه ی موارد                         الف(اندازه

 _کدام زاویه ی نور پردازی مناسب بناهای تاریخی می باشد؟361

 ج(روبرو                                        د(پایین                                                ب(باال                                     الف(مایل

 _دوربین های دیجیتال برای فالش از تنظیم.........استفاده می کنند؟361

 TV(د                                             Mج(                                                             Pب(                    الف(خودکار

 برای تغییر نسبی مقدار نور از............استفاده می شود.-362

 Exposure compensationب(                                                                                     Exposedالف(

   External Flashد(                                                                                          Eniargerج(

 برای جلوگیری از تسلط نور آبی کدام فیلتر را بکار میبرید؟-363

 ب(زرد                                                             ج(نارنجی                                        د(سبز                           الف(اسکای الیت

 _حساسیت در دوربین های دیجیتال چقدر است؟364

 د(همه ی مواردایزو                                       111(ایزو                                                       ج911ایزو               ب(911الف(

 محل تالقی دو خط را چه می نامند؟-365

 ج(شکل                                            د(اندازه                                                            ب(نقطهالف(بافت                   

 تعبیه شده در روی دوربین را چه می نامند؟ فالش-366

 Flash compensationب(                                                                      Internal Flashالف(

 Fill Flashد(                                                                          External Flashج(

 ابزار الزم برای عکسبرداری دیجیتال کدام است؟-367

  ج(حافظه                                          د(هرسه مورد                                                               ب(دوربین                        الف(کامپیوتر    

 ام می شوددر کدام وضعیت فوکوس توسط دورین انج-368

 ب(فوکوس ثابت                                   ج(فوکوس دستی                              د(همه موارد                         الف(فوکوس اتوماتیک
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 از کدام گزینه برای کنترل رنگ سیاه و سفید در عکس استفاده می شود-369

 Pد(                                               AVج(                                                   Sب(                                         W.Bالف(

 درکدام سیستم نمایشی برای بازسازی تصاویراز نقطه استفاده می شود-371

 د(همه مواردج(پرینتر                                                                                 الف(مانیتور                                            ب(تلویزیون  

 عکاسی از کدام گزینه در مهمانی شایسته نیست-371

 د(همه موارد                            الف(خوردن                                       ب(آشامیدن                                ج(حاالت غیرمتعارف   

 ابزار مناسب عکسبرداری صحنه های ورزشی کدام است-372

 د(همه موارد                    الف(شاتر کانونی                                       ب(سرعت باال                                     ج(حساسیت باال          

 گزینه تقدم شاتر را نشان می دهد کدام-373

 Aد(                                             TVج(                                                  Mب(                                            ISOالف(

 نورسنجهای دستی به کدام روش نورسنجی می کنند-374

 د(همه مواردب(غیرمستقیم                                       ج(مستقیم                                                                      الف(انعکاسی         

 احتمالی کدام استابزار جلوگیری از لرزشهای -375

 د(همه موارد                  الف(تایمر                                          ب(دکالنشو                                    ج(سه پایه                    

 الگوهای بررسی سرعت کدام  گزینه است-376

 ب(سوژه متحرک،دوربین ثابت                  الف(سوژه متحرک،دوربین متحرک                                   

 د(همه مواردج(دوربین متحرک،سوژه ثابت                                                               

 با کدام لنز می توان پرسپکتیو را اصالح کرد-377

  ANGLEWIDEب(                                   PERSPECTIVE CORRECTIONالف(

 NORMALد(                                                                      TELEPHOTOج(

 نمودار توزیع روشنایی در تصویر چه نام دارد-378

  PRINTERLASERد(                    INJEKT PRINTERج(                        HISTOGRAMب(                    INFRA REDالف(
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 تعداد نقاط در هر اینچ را چه می نامند-379

 CCDد(                                           LCDج(                                              ZIPب(                                                 DPIالف(

 را کنترل کردبا کمک کدام گزینه می توان تغییرات رنگ نور -381

 د(همه موارد                                        ج(فیلترالف(نوردهی                                     ب(نورسنجی                                              

 یک سه پایه باید دارای چه ویژگیهایی باشد-381

 د(همه موارد                       الف(سبک                                             ب(متعادل                                           ج(محکم                

 انواع اسکنر عبارت است از -382

 د(همه مواردکس                                    ج(اسکنرصفحه ای                          الف(اسکنر فیلم                                           ب(اسکنر ع

 فاصله مناسب سوژه تا دیوار درعکاسی با فالش چقدر است-383

 متر1.8متر                                               د(1ج(                                         متر 9.8ب(متر                                            9الف(

 درعکاسی با قالش از کدام گزینه به عنوان تلطیف کننده می توان استفاده نمود-384

 د(همه مواردسطوح صاف                                            ج(                       الف(دیوار                                    ب(سقف                   

 با استفاده از کدام فرمت اصالح تراز سفیدی امکان پذیر است-385

 BASICد(                                     TIFFج(                                          JPEGب(                                                RAWالف(

 چه زمانی برای عکاسی در شب مناسب است-386

 ج(نیمه شب                                                 د(شب                                          ب(مغربالف(طلوع                                            

 استفاده از حساسیتهای بیشتر نویز درمناطق کم نور............ می شود بعلت-387

 ج(ثابت                                                   د(خنثی                                              ب(زیادالف(کم                                           

 یدی در نور روز تصاویر گرم تری به دست می آیددر کدام حالت تراز سف-388

 ب(حالت المپ تنگستن                               ج(حالت سایه                                د(حالت نور روز                           الف(حالت ابری

389-exposure یعنی 

 ب(نورسنجی                              ج(دمای رنگ                                    د(حرارت رنگ                                         الف(نوردهی
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 روش پانینگ کدام است-391

 الف(دوربین ثابت،موضوع متحرک                                           ب(جسم ساکن،دوربین متحرک

 د(هیچکدام                                           ج(دوربین و موضوع هر دو متحرک

 ابتدا و انتهای نقطه را  به  چه وسیله نشان می دهند-391

 د(لوزی            ب(مستطیل                                  ج(دایره                                                                الف(نقطه

 یله یک منبع نوری چه نام داردسنور رنگی توسعه یافته به و-392

 د(رنگ نوری                         ج(رنگ منبع نورالف(منابع رنگ                             ب(رنگ سوژه                           

 می شوداز کدام گزینه برای عکسبرداری تک فریم استفاده -393

 ultra hsد(                       8shot bufferج(                            91shut-multiب(                                  single الف(

 سرعت مناسب برای عکسبرداری از دریاکدام است-394

 د(الف و ب                                    11/9ثانیه                                       ج(811/9ثانیه                            ب(181/9الف(

 فاصله مناسب سوژه در عکاسی پرتره کدام است-395

 متر 8/9تا 8/0متر                       د( 8/0تا  8/1متر                           ج(  8/1ا ت 8/9ب(                                            متر 8/9تا 9الف(

 ایزو در فیلم دوربین های ........متفاوت است-396

 د(الف و بج(دیجیتال                                                                       911م.م                                         ب(08الف(

 مدت زمان ثبت نور ورودی از لنز راچه می نامند-397

 standد(                           shutter speedج(                          snap shotب(                                 smart mediaالف(

 چیست ACD SEEموارد استفاده برنامه -398

 د(همه مواردالف(نمایش عکس                           ب(مدیریت عکس                            ج(ویرایش عکس                             

 کدام است NIKON D41حداقل سرعت شاتر -399

 ثانیه 91ثانیه                                    د( 98ثانیه                                         ج(11ب(                                    ثانیه 01الف(
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 اصطالح فیلم کم نور دیده کدام است-411

 TIME MODEد(             WHITE BALANCEج(                UNDER EXPOSEDب(                        VIEW FINDERالف(

 ی.......... و.............. استاسطح دار-411

 د(الف و ج                   الف(موقعیت                                          ب(ارتفاع                                   ج(جهت                 

 برای کنترل عمق میدان کم کدام وضعیت نورسنجی مناسب است -412

 Mد(                                        Pج(                                    TVب(                                      AVالف(

 تجدول خطوط طالیی روی کدام دوربین اس-413

 د(دیجیتال الف(قطع کوچک                               ب(قطع متوسط                            ج(قطع بزرگ                                 

 ابزار مناسب عکسبرداری صحنه های ورزشی کدام است -414

 د(همه موارد           الف(شاتر کانونی                                  ب(سرعت باال                                     ج(حساسیت                    

 کدام گزینه نور متمرکزاست-415

 FLAT EFFECTد(                      SPOT LIGHTج(                              FLOOD LIGHTب(                          NEW SIDEالف(

 ..................یعنی خصوصیات قابل رویت در ظاهر فرم-416

 ج(عمق                               د(تکرار                                ب(عناصر بصریالف(مسیر                                     

 وربینهای دیجیتال کدام استتقسیم بندی د-417

                   SINGLE LENS REFLEXب(                            TWIN LENS REFLEXالف(

 0و1د(                              POINT AND SHOOTج(

 خط کدام حس را القا می کند-418

 د(دراز بودن                                ج(باریک بودنالف(پهن بودن                              ب(ضخیم بودن                                 

 قسمتهای تیره عکس چه می گویند در اصطالح به-419

 REAR CURTAINد(                        SEPIAج(                             SHADOWب(                                SHARPNESSالف(
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 ویژگی شکل کلی عبارت است از-411

 موارد د(همه                   الف(راست                                         ب(منحنی                                   ج(بی قاعده                        

 عناصر بصری کدام است-411

 د(همه موارد        الف(شکل                                     ب(اندازه                                      ج(بافت                             

 مناسب است ساختمان ها در شبچه زمانی برای عکسبرداری از  -412

 د(الف و ج               ج(گرگ ومیش                                 ب(نیمه شب                             الف(دم غروب                           

 در طراحی دو بعدی عناصر به چند دسته تقسیم می شوند-413

 ج(چهاردسته                             د(پنج دسته                                    ب(سه دستهالف(دو دسته                               

 برای تارشدن زمینه عکاسی پرتره کدام گزینه الویت دارد-414

 Mد(                                            Pج(                                    AVب(                                                     TVالف(

 تنظیمات اولیه عکسبرداری عبارت است از -415

 د(همه موارد              الف(کادربندی                                            ب(نورسنجی                                    ج(فوکوس                 

 انعکاس نور استفاده می شوداز کدام فیلتربرای از بین بردن -416

 P0د(                                       P.Lج(                                            T0ب(                                                 A11الف(

 استفاده از کدام فرمت برای عکسهای روزانه مناسب تر است-417

 د(همه موارد                               TIFFEج(                                      PSDب(                                            JPEGالف(

 چگونگی شکل گیری فرمها براساس قاعده ای مشخص را چه می نامند-418

 د(سطح                                     ج(ساختارالف(فرم                                 ب(تکرار                                    

 نام کوچکترین واحد اطالعاتی چیست-419

 DPIد(                                           BITج(                                         PIXELب(                                 NOISEالف(

 یک نقطه برای دیده شدن باید دارای چه صفاتی باشد-421

 د(همه موارد                 الف(اندازه                                    ب(رنگ                                           ج(بافت                         
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 در کدام عکس تن رنگ قهوه ای روشن وجود دارد-421

 HUEد(                            MONO CHROMEج(                               SHADOWب(                          SEPIAالف(

 کدام لنز در فواصل نزدیک ابعاد و تناسب سطوح را درشت تر می کند-422

 ج(نرمال                                           د(تله                                                ب(وایدالف(ماکرو                                               

 کدام لنز پرسپکتیو صحنه را فشرده تر نشان می دهد-423

 ج(لنز چشم ماهی                                 د(لنز استاندارد                                    ب(لنز تلهالف(لنز ماکرو                                           

 سرعت عدسی بوسیله کام گزینه نشان داده می شود-424

 Sد(                                           FDج(                                                 Fب(                                                 fالف(

 به رنگ............... رنگهای اولیه گفته می شود-425

 د(هرسه مورد                     الف(قرمز                                                     ب(زرد                                         ج(آبی             

 ...................استشاتر پشت عدسی نزدیک به..-426

 د(عدسی                                    ج(بدنه دوربین                                     ب(فیلم             الف(مرکز اپتیک                                 

 برای عظمت بخشیدن به ساختمانها از کدام لنز استفاده می شود-427

 کوتاه-یه بازوب(لنزهای زا                               بلند                  -الف(لنزهای زاویه بسته

 لنزهای استاندارد                                                              د(همه مواردج(

 جنس فیلترها از چیست-428

 د(همه موارد                      الف(تلق                                          ب(زرورق                                             ج(شیشه                  

 اولین سنسور مگا پیکسل ساخت کدام کمپانی بود-429

 sonyد(                                     Kodakج(                                          Nikonب(                                    canonالف(

 چه زمانی برای عکسبرداری از مناظر مناسب است-431

 د(الف و بر                                       الف(طلوع                                      ب(غروب                                                       ج(ظه
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 از خصوصیات فیلتر پوالریزه.......... می باشد-431

 تاثیر در رنگ نمی گذارد                            ب(از میزان روشنایی درخشش کم می کندالف(

 درجه باشد 98د(بیشترین تاثیر فیلتر،باید زاویه تابش خورشیدبا موضوع                            ج(بازتاب را کامال از بین می برد

 کدام وضعیت باالنس نوری دیجیتال درعکاسی شب مناسب است-432

 PRE WHITE BALANCE(د                      SHADEج(                             DAY LIGHTب(                         AUTO W.Bالف(

 برای اتصال دوربین به کامپیوتر از کدام وسیله استفاده می شود-433

 د(همه موارد                                      9019Ieeeج(                                          USBالف(پورت موازی                                    ب(

 ار رفته در اسکنر هاکدام استانواع پورت بک-434

 د(همه ی موارد                                USBالف(پورت موازی                                 ب(پورت اسکازی                                ج(پورت 

 عناصر تاثیر گذار روی سرعت چیست-435

 د( همه موارد                الف(فاصله سوژه                            ب(فاصله کانونی                                      ج(جهت حرکت                   

 کابرد زاویه دید از پایین چیست-436

 ب(باعث ایجاد حالت طبیعی ومورد استفاده در عکاسی پرتره                                الف(باعث اغراق در تصویر وایجاد ابهت و عظمت

 ج(ایجاد حقارت و کوچکی در تصویر                                                   د(الف وج

 است .....کنتراست نور صبحگاهی ....-437

 ج(زیاد                                                     د(شدید                                     ب(تند                                                  الف(متعادل

 با کدام وسیله میتوان دوربین را از راه دور کنترل کرد-438

 ب(دکالنشو                                 ج(دکالنشو بادی                                 د(دکالنشو سیمی                           الف(ریموت

 مقدار بیت های اطالعاتی تصویر راچه می نامند-439

 د(بیت                            ج(عمق بیت تصویر             الف(نویز                                       ب(پیکسل                        

 زمان مناسب برای عکسبرداری از مناظر کدام است-441

 1و9د(                الف(صبح                                           ب(عصر                                      ج(ظهر                           
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 تنوع رنگ در چتر فالش کدام است-441

 د(همه موارد        الف(سفید                                ب(نقره ای                                 ج(طالیی                                    

 می باشد MOSکدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های -442

 د(داشتن ولتاژپایین و ثابت               ج(توان مصرفی پایینالف(محدوده دینامیکی باال                          ب(نویز کم                            

 کوچکترین واحد اطالعاتی دیجیتال را چه می گویند-443

 د(هیچکدام                                   ج(پیکسل                                        ب(بایت                        الف(بیت                       

 استفاده از کدام ابزار در عکاسی معماری ضروری است-444

 د(همه مواردج(دکالنشو                                                                  P.Cالف(سه پایه                                 ب(فیلتر

 نقطه های شطرنجی در عکس دیجیتال را چه می نامند-445

 د(برومور نقره       ب(کلرور نقره                                   ج(یدور نقره                                                     الف(نویز

 فرم وقتی ...........شناخته می شود که کوچک باشد-446

 ج(شکل                                   د(اندازه                                     ب(نقطهالف(رنگ                                

 است لتر مناسب برای تبدیل نور تنگستن به نور روز کدامفی-447

 91Cد(                                         A11ج(                                      A11ب(                                        FLالف(

 روی کدام کاغذ می توان اسالید پرینت کرد-448

             TRANSPARENCY PAPERب(                                                                       COATEDالف(

 FABRIC SHEETSد(                                          GREETING CARD PAPERج(

 مزیت عکاسی دیجیتال چیست-449

 د(همه مواردج(ایمیل آسان                                      الف(دیدن فوری عکس                        ب(اصالح فوری عکس              

 ابعاد یک فرم یابزرگی و کوچکی نسبی آنرا چه می نامند -451

 ج(اتحاد                                    د(بافت                                             ب(اندازهالف(استمرار                                          
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451-FOCAL POINT  یعنی 

 د(الف وب           الف(کانون                                        ب(نقطه کانونی                              ج(فاصله کانونی                   

 هم گرایی وجوه در یک ساختارسه بعدی و ایجاد گوشه بیرون آمده چه نام دارد-452

 ج(تمرکز                                 د(تکرار                                     ب(راسالف(رنگ                                         

 بخش هر تصویر کدام است مهم ترین-453

 د(همه مواردالف(سابجکت                              ب(سوژه                                   ج(موضوع                              

454-fixed length lense یعنی 

 ج(لنز تله                             د(لنز واید                                       ب(لنز ثابتالف(لنز نرمال                             

 نام لوله خرطومی شکل سیاه در نورپردازی چیست-455

 زنبوری     ج(خیمه نور                                                        ب(اسنوتالف(چترفالش                                     

 برای ایجاد حالت کشیدگی از جریان آب کدام سرعت مناسب است-456

 ثانیه181/9د(                                ثانیه 98/9ج(ثانیه                               811/9ب(                                                 9111/9الف(

 برای عکسبرداری باطیف رنگ گسترده است..........بهترین زمان -457

 ب(صبح                                         ج(ظهر                                       د(عصر                                                الف(شب

 چیست special effectمفهوم -458

 ب(نورجلوه ساز                              ج(جلوه                           د(اجرای صورت                              الف(جلوه های ویژه

 به کمک کدام ابزار می توان تصاویر یامتن رابه کامپیوتر منتقل کرد-459

 د(پرینتر                               ب(زیراکس                                  ج(فتوکپی                                  الف(اسکنر

 کدام گزینه یعنی شبه سایه -461

 Low scaleد(                            low keyج(                               penumbraب(                                      pivot pointالف(

 کدام گزینه تکنولوژی لنزهای نیکون است-461

 1و9د(                                        RFج(                                      VRب(                                         EDالف(
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462-PORTRAIT  یعنی 

 ب(عکس خبری                           ج(عکس مستند                            د(عکس صنعتی                                الف(عکس چهره

 هرچه.........در دوربین دیجیتال باال باشد نویز تصویر بیشتر است-463

 ب(پیکسل                                        ج(سنسور                                 د(سرعت                                      الف(ایزو

 به کمک کدام گزینه میتوان میزان نور فالش راتنظیم کرد-464

 FOCAL POINTد(             COMPENSATIONFALSHج(               ALMANUFULLب(               FOCAL LENGHTالف(

 در دوربین دیجیتال تصویر توسط ................ثبت می شود-465

 ب(شاتر                                 ج(دیافراگم                                         د(فیلم                                         الف(سنسور

 ت آمده از طیف رنگ سیاه را چه می نامندعکس بدس-466

 HIGH LIGHTد(                          HISTOGRAMج(                             GRAINب(                              GRAYSCALEالف(

 عوامل تاثیر گذار روی عکس های پرینت شده کدام است-467

 د(همه مواردب(نور                                        ج(زمان                                                                       هواالف(

468-TRANSPARENT یعنی 

 کمل                               د(حاشیه ی روشنب(خط پیرامون                               ج(نورم                                         الف(پشت نما

 برای چاپ عکس در ابعاد بزرگ کدام قاب مناسب است-469

 HTMLد(                                           TIFFEج(                                         XLSب(                                           DOCالف(

 پشت سر است-کدام گزینه نورپردازی کناری-471

 POSITIONد(            REFLECTORج(                      REAR LIGHTING-SIDEب(                      SIDE LIGHTINGالف(

 معنی واژه مگا چیست-471

 ب(هزار                                         ج(صد                                          د(ده                                                 الف(میلیون

 نام مقوای حاشیه ی عکس های چاپ شده چیست-472

 1و9د(                                 MANUALج(                                  MATب(                                      MATTالف(
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 عناصر طراحی کدام است-473

 د(همه موارد              الف(عناصر کاربردی                                   ب(عناصر ذهنی                                    ج(عناصر بصری             

474-FACIAL CHARACTRISTICS یعنی 

 ج(جلوه تخت                         د(نورپراکنده                                  ب(ویژگی های صورتالف(طرف دور                                        

 دایره ی نوراستفاده می شوداین وسیله برای نورپردازی موهادرعکاسی پرتره وبرای محدود کردن نوروپرتاب -475

 UMBRELLAد(                                GOBOج(                                SNOOTب(                                     SPOTالف(

 دوربین های دیجیتال ...............سیستم  کنترلی دارند-476

 ب(سه                                          ج(چهار                                    د(پنج                                                           الف(دو

477-SHUTTER PRIORITY یعنی 

 د(تقدم دیافراگم                          ترج(تقدم شاالف(تنظیم دستی                                       ب(تنظیم  اتوماتیک                               

 با  کمک کدام لنز میتوان پرسپکتیو را اصالح کرد-478

 NORMALد(               TELE PHOTOج(                 WIDE ANGLEب(                PERSPECTIVE CORRECTIONالف(

479-INJEKT PRINTER  یعنی 

 د(هرسه مورد                           ج(چاپگر جوهر افشانالف(چاپگر                                 ب(چاپگر لیزری                               

 تنظیم تراز سفیدی برای کدامیک از موارد زیر پیش بینی شده است-481

 د(همه موارد                     INCANDESCENTج(                       FLOURESCENTب(                              CLOUDYالف(

 کدام گزینه معادل نور حجم و بعد دهنده است-481

 OUTDOORد(                OUTLINEج(                          MODELING LIGHTب(                               ORTHODOXالف(

482-CRUDE LIGHT یعنی 

 د(نوربنیادی                                ج(نورناخوشایندالف(چراغ نور گسترده                        ب(تضادرنگمایه                            

 نمی باشد  NIKON D 81کدام گزینه مشخصه دوربین -483

 اینچ 8/1فریم در ثانیه                          د(مانیتور  0ج(                                SLRب(                            مگاپیکسل 1الف(
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 کدام یک از گزینه های زیر جز سنسورها می باشد-484

 د(هرسه مورد                               S-APSج(                                         H-APSالف(فریم کامل                             ب(

 چیست  HALOواژه مومفه-485

 د(موضع مرکزی                               ج(خرمن ماهالف(موضع جانبی                                       ب(موضع کناری                               

 اده قرار میگیرددرعکاسی پرتره کدام ابزار مورد استف-486

 د(همه موارد            الف(نور مصنوعی                                    ب(عدسی پرتره                                          ج(فالش متر           

 صدا(روی عکس ویژگی کدام دوربین است-تاریخ-نگهداری )ساعت-489

 ب(قطع بزرگ                                  ج(قطع کوچک                         د(قطع متوسط                                            الف(دیجیتال

 انواع ساختار کدام است-491

 همه موارد( )د              الف(ساختار فعال                                       ب(ساختار مرکز گریز                          ج(ساختار مرکز گرا  

 فیلترهای کاهش نویز عبارتنداز-491

 د(همه موارد                                      KODAKج(                                           N.Dب(                                   MEDIANالف(

 کدام گزینه رنگمایه روشن است-492

 DIFFUSERد(                         HIGH SCALEج(                            HIGH KEYب(                                  LIGHTHIGHالف(

 باعث القا چه چیزی در تصویر می شود HIGH ANGLEزاویه دید از باال -493

 ب(وسعت وگستردگی                                    ج(اغراق                            د(حالت طبیعی                             الف(تحقیر

 در ساعات اولیه وانتهای روز چه رنگی در عکس غالب است-494

 ج(آبی                                               د(زرد                                                ب(قرمزالف(زرد                                  

 درتکنولوژی .............از عدسی های آسفریکال استفاده می شود-495

 OSد(                              DGج(                                   ASPب(                                      EXالف(

 برای عکاسی در شب دوربین باید دارای چه ویژگیهایی باشد-496

 د(همه موارد                                  BULBج(                     SELF TIMERب(                    LONG EXPOUSERالف(
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 ...............درعکاسی معماری نباید اعوجاج ایجادشوددر صورت استفاده از لنز -497

 ج(نرمال                                      د(ماکرو                                ب(وایدالف(تله                                 

 مشخصات سطح شکل به کمک کدام گزینه باید بیان شود-498

 ب(بازنمایی                              ج(کاربر                                   د(معنا                                    الف(بافت

 خصوصیات فرم کدام است-499

 د(همه موارد      الف(رنگ                                   ب(بافت                                   ج(اندازه                             

 میلیون رنگ داشته باشد 16قالب ........................میتواند تا -511

 PSDد(                                       ZIPج(                                    JPEGب(                                                 TIFEالف(
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