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 .در کدامیک از دوربین های زیر تصویر هم وارونه وهم چپ و راست تشکیل می شود؟1

 (قطع بزرگ3(دوربین های مینوکسی             0میلی متری         101(دوربین های 2(قطع متوسط    1

 ودر هم ریختگی بیشتری را در تصویر ایجاد می کند؟ .کدام لنز اعوجاج2

 (آیینه ای3(تله                       0(زوم                              2(واید                         1

 .نقش اصلی و مهم دیافراگم و شاتر به ترتیب کدام است؟0

 (کنترل شدت نور وکنترل عمق میدان 2                  (شدت نور وکنترل وضوح                              1

 (کنترل وضوح ومنظره یابی3(کنترل مقدار نوروزمان نوردهی                                       0

 .عمق میدان وضوح بر اساس چه عاملی تغییر نمی کند؟3

 (سرعت شاتر3      (دیافراگم    0(فاصله کانونی    2(فاصله موضوع تا دوربین       1

 .کدامیک از نورهای زیر از نورهای گرم محسوب نمی شود؟1

 (کرم3(سبز                        0(زرد                          2(قرمز                         1

 .برای نرم کردن نور فالش از چه شیوه ای می توان استفاده کرد؟6

 (استفاده از پخش کن                                                3(افزایش سرعت           0(تغییر جهت دیددوربین         2 (کاهش یک درجه دیافراگم      1

 .مالک واقعی برای محاسبه دیافراگم در هنگام عکس برداری با فالش چیست؟7

 (سرعت شاتر                                             3ش               (نور فال0 (استفاده از حالت اتوماتیک2(فاصله دوربین تا موضوع      1

 .روشن کردن موضوع با استفاده از نور باز تابی را چه مینامند؟8

 (نورپردازی رامبرانت                                         3(نورپردازی مستقیم              0 (نور پالریزه2(نورپردازی مالیم           1

 .کدامیک از از عناصر زیر در نشان دادن عمق و بعد تصویر کمتر موثر است؟9

 (رنگ3     (اندازه اجسام            0(خطوط                      2(تاریکی و روشنی                       1

 .کدام زاویه دید برای بزرگ نمایی و عظمت موضوع بکار میرود؟13

 (کج3(پایین به باال                  0(باالبه پایین                   2(روبرو                                   1
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 .برای عکاسی از یک یا چند سوژه عمودی کدام کادر مناسب است؟11

 (دایره3(مربع                        0(مستطیل عمودی                2ی                    (مستطیل افق1

 .عامل تعیین حدود فضای عناصر تشکیل دهنده تصویر چیست؟12

 (سنسور3(دیافراگم                    0(کادربندی                  2(اندازه لنز دوربین                   1

 اپ عکس در ابعاد بزرگ کدام تنطیم دوربین تاثیر ندارد؟.برای چ10

 (پیکسل باال3(حساسیت پایین             0(اندازه دیافراگم              2(قدرت تفکیک پذیری                   1

 .در کدامیک از حالتهای فالش استفاده از سه پایه الزم است؟13

 (اتوماتیک وفالش خاموش3نورکم             –(فالش خاموش 0نورکم           –(فعال 2نورزیاد           –(اتوماتیک 1

 .لرزش گیر دوربین های دیجیتال در چه مواردی کاربرد ندارد؟11

 (نبود سه پایه3(دیافراگم باز                  0(سرعت شاتر کم                  2(سرعت شاتر باال                1

 وگرام در دوربینهای دیجیتال چیست؟.منظور از هیست16

 (همان تصویر است                                       3(نمودار نور عکس            0 (بزرگسازی تصویر 2(حافظه کوچک درون دوربین          1

 .کدامیک از اجزای ورودی رایانه نمیباشد؟17

 (مانیتور3(قلم نوری                     0          (صفحه کلید        2(ماوس                     1

 .کدامیک از روشهای انتقال اطالعات از کارت حافظه دوربین به رایانه درست است؟18

  اسکنر-(کارت خوان2کابل یواس بی                                           –(کارت خوان 1

 اسکنر–(کابل یو اس بی 3اچ دی ام آی                                         –(کابل یو اس بی 0

 .کدامیک از اجزای درون کیس رایانه نیست ؟19

 (مانیتور3(سی پی یو                              0(هارد                         2(رم                       1

 رایانه استفاده میشود؟ .کدامیک برای پاک کردن فایل در23

1)copy                    2)rename                 0)delete                              3)save 
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 .چگونه میتوان یک الیه را پنهان نمود؟21

 نیم(روی نماد چشم الیه کلیک میک2(رود الیه کلیک کرده وآن را به طرف سطل زباله میکشیم                 1

 (الیه رااز حالت فعال خارج میکنیم3را فشار میدهیم                           H(روی الیه کلیک کرده ودکمه 0

 .ابزار ذره بین در فتوشاپ چه کارایی دارد؟22

 گ میکند (ابعاد محدوده انتخاب شده را بزر2(اندازه فایل را تغییر میدهیم                                             1

 (بزرگ وکوچک نمایی مجازی ایجاد میکند3(ابعاد محدوده انتخاب شده را کوچک میکند                          0

 .یک پروژه فتوشاپ از چند الیه تشکیل شده است؟20

 الیه1(2(به نوع رنگ تصویر بستگی دارد                                        1

 (بسته به نوع تصویر و طراحی متفاوت است3وجوی ندارد                                    (در فتوشاپ الیه ای 0

 به چه معنی است؟ BacKground.اصطالح 23

 (الیه رویی3(پس زمینه                         0(پیش زمینه                        2(بافت کار                          1

 نفش توسط کدام یک از فیلترهای زیر حذف میشود؟.اشعه های فراب21

1)pl                               2)uv                              0                            3(دو تکه)nd 

 .پرکاربرد ترین فیلتر در عکاسی دیجیتال چه نوع فیلتری است؟26

 (فیلتر زردuv                     3(فیلتر 0ر آبی                    (فیلت2(فیلتر دو تکه                       1

 .در عکاسی پرتره برای از بین بردن چین و چروک صورت از چه فیلتری استفاده میشود؟27

 (فیلتر دو تکه3(  فیلتر ماورای بنفش                    0(فیلتر نرم کننده       2(فیلتر پالریزیسیون         1

 .برای عکس برداری از پشت شیشه کدام نوع فیلتر الزم است؟28

1)uv                      2)Nd                           0)pl                3سپیا) 

 .این اسکنر ها یک ورودی برای کاغذ دارند که با عبور از درون آنها تصویر اسکن میشود.29

 (اسکنر صفحه ای3(اسکنر شیت فیلد                 0(اسکنر تخت                 2(اسکنر استوانه ای           1
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 .برای چه موقع الزم است که عکس خود را با ریز نمایی باال اسکن کنیم؟03

 (ارسال با ایمیل3(بارگذاری روی وب            0(چاپ در اندازه بزرگ                 2(ویرایش عکس           1

 از میان اسکنر های زیر کدامیک ریز نمایی باالتری دارد؟.01

 (فیلم3(عکس                         0(صفحه ای                       2(تخت                           1

 .برای تبدیل یک عکس چاپ شده آنالوگ به فایل دیجیتال از چه وسیله ای استفاده میشود؟02

 (دوربین دیجیتالی3(اسکنر                     0(کارت خوان                        2                 (پرینتر            1

 .کدامیک از موارد زیر در تار شدن عکس تاثیر ندارد؟00

 (عکاسی درفضای بسته3(لرزش دست عکاس          0(حرکت سوژه      2(چرب بودن لنز دوربین             1

 نس به چه معناست؟.وایت باال03

 (عدم تعادل رنگ سفید3(تعادل رنگ سفید          0(عدم وجود رنگ سفید         2(وجود رنگ سفید         1

 .کدامیک از موارد زیر در از بین رفتن زیبایی رنگ تاثیر ندارد؟01

 (انجام نوردهی باال3          (باالبردن حساسیت0(آفتابی بودن هوا              2(ابری بودن تیره هوا         1

 .برای ترمیم پس زمینه هاابتدا باید پیش زمینه را حذف کنیم یا پس زمینه را؟06

 (نباید هیچکدام را حذف کرد3(تفاوتی ندارد             0(پس زمینه                   2(پیش زمینه                1

 ی هستند؟.از نظر چاپ بهترین کاغذها چه نوع کاغذهای07

 (نیشکر3(ساخته شده با چوب      0(ساخته شده از الیاف کتان و پنبه             2(براق                     1

 .فناوری کدامیک از چاپگرها مانند فتوکپی است؟08

 (سوزنی3(تصاعدی              0(لیزری                    2(جوهر افشان            1

 چاپ اصوال نسبت مستقیم با کدام گزینه ندارد؟.تعیین اندازه 09

 (نوع دوربین3(کاغذ چاپ                  0(نوع لنز                 2(نوع عکاسی                            1

 .کدامیک از پرینترها کیفیت بسیار باالیی دارنداما امروزه مقرون به صرفه نیستند؟33
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 (سوزنی3(تصاعدی                    0(لیزری                    2    (جوهر افشان              1

 .کدامیک از کاربردهای سرعت باالی شاتر است؟31

 (ثابت کردن و فریز کردن سوژه2(نشان دادن حالت القای حرکت                                    1

 (مشخص کردن میزان عمق میدان وضوح3                (تعیین مقدار نوردهی                                 0

 .خطای دید موازی یا پارالکس در کدام نوع دوربینها بوجود نمیاید؟32

 (دولنزی غیربازتابی3(دوربینهای قطع کوچک           0(تک لنزی بازتابی             2(دولنزی بازتابی        1

 .معنی اصلی واژه آبسکورا چیست؟30

 (تاریکی مطلق3(دوربین فیلمبرداری             0(اتاقک تاریک               2ین عکاسی           (دورب1

 .کدام نوع لنز برای عکسبرداری از اشیا کوچک بکار میرود؟33

 (لنز نرمال3(لنز تله فتو                    0(لنز ماکرو               2(لنز واید انگل                1

 یک استودیو حرفه ای عکاسی پرتره معموال از چند نور استفاده میشود؟ .در31

 نور1تا0(3نور                         1(0نور                       2(2نور                      1(1

 .کدامیک از نورهای زیر از نورهای گرم محسوب میشود؟36

 (بنفش 3(سبز                         0               (نارنجی      2(آبی                       1

 .سه نور اصلی کدامند؟37

 (زرد سبز آبی3(زرد آبی قرمز                0(سبز آبی قرمز             2(سبز قرمز زرد                 1

 .برای القای ترس در بیننده از چه نوع نورپردازی استفاده میشود؟38

 (نور از پشت سر3(نور از پایین               0(نور از پهلو                  2                   (نور از باال  1

 .کدامیک از نقاط زیر در کادر تصویر از نقاط طالیی نیست؟39

 (راست پایین3(نقطه وسط                 0(چپ پایین                2(چپ باال                      1

 امیک از زوایای دید سوژه به حالت نرمال نشان داده میشود؟.در کد13
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 (پشت3(پایین                    0(باال                         2(روبرو                         1

 .کدامیک از فرمهای زیر احساس آرامشی لذت بخش را تداعی میکند؟11

 (اریب3(راست                             0        (منحنی            2(شکننده                1

 .رعایت کدامیک از عوامل زیر چشم بیننده را در سطح تصویر بدنبال خود میکشاند؟12

 (ترکیب بندی3(فضای اطراف سوژه                    0(نوع کادر                  2(اندازه سوژه                 1

 پرتو افکنی قدرت فالش سر خود دوربین چند متر است؟.حداکثر فاصله برای 10

1)13                          2)01                        0)1-2                       3)0-1  

 .برای محدود کردن دامنه دید در فاصله زیاد با سوژه از کدام عدسی استفاده میشود؟13

 (واید انگل3(ماکرو                        0ال                          (نرم2(تله فتو                      1

 .هنگام استفاده از رفلکتور در حالت اتوماتیک دیافراگم..................11

 (همیشه یک گام بازتر میشود3(بازتر میشود              0(بسته تر میشود                  2(تغییر نمیکند             1

 .عمق میدان کدام لنز بیشتر است؟16

 73(تله 3                    233(تله 0(نرمال                          2                    01(واید1

 .کدامیک برای ذخیره سازی فایل دررایانه استفاده میشود؟17

1)COPY                        2)RENAME                        0)paste                    4  )Save 

 کدامیک درگاهی برای اتصال کابل دوربین دیجیتالی به رایانه میباشد؟.18

1)Scsi                       2)Usb                                  0)ps2                     3)AGf    

 .کدامیک از اجزا درون کیس رایانه نیست؟19

 (مانیتور3(سی پی یو                    0(هارد                          2                 (رم        1

 .کدامیک از وسایل زیر برای رایانه خروجی است؟63

 (کیبورد3(قلم نوری                    0(ماوس                             2(پرینتر                         1
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 و نرم افزارهای گرافیکی نیست؟.کدام یک جز61

 (ورد3(پینت                        0(فتوشاپ                          2(فوتو اکسپرس                 1

 تصویر را...........................می کند. Burn.ابزار 62

 (محو3ح                       (واض0(تیره                            2روشن                         (1

 .از کدام ابزار برای ایجاد محو شدگی و تارنمایی بر روی تصویر استفاده می شود؟60

1)Blur                          2)Dodge                      0)Burn                         3)sponge 

 شفاف اصطالحا چه می گویند؟.در نرم افزارهای گرافیکی و فتوشاپ به یک الیه 63

1)Opacity                    2)Background             0)Transparency            3)Mask 

 (7.کدام فیلتر برای بازی با نور کاربرد دارد؟)توانایی شماره 61

 (ماورابنفش3          (پالریزاسیون        0(کاهنده نور                    2(ستاره زن                   1

 .برای عکس برداری از چهره و حذف کک و مک از چه فیلتری استفاده می کنیم؟   66

 (قرمز3(نارنجی                         0(زرد                            2(آبی                           1

 دارد؟ .کدام یک از فیلترهای زیرنقش محافظت لنز را نیز به عهده67

 (فیلترنرم کننده3(فیلترماورابنفش              0(فیلترپالریزاسیونگ          2(فیلتر دوتکه                1

 .برای عکس برداری از پشت شیشه کدام نوع فیلتر الزم است؟68

1)U.V                         2)N.D                            0)P.                              3سپیا) 

 به فرایند تبدیل فیزیکی تصویربه حالت قابل استفاده در رایانه لوحی چه می گویند؟.69

 (کپی برداری3(فتو                             0(اسکن                            2        (پرینت              1

 .موقع خرید اسکنر کدام عامل اهمیت کم تری دارد؟73

 (مدل پورت3(تفکیک رنگ                 0(کارخانه سازنده                2رزلوشن                    (1

 .کدام وسیله ورودی می تواند تصاویررابه صورت صفر و یک تبدیل کرده و وارد کامپیوترنماید؟71
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(پالتر                              2(اسکنر                    1

 (ماوس3                         (پرینتر0

 .کدام عامل در گرفتن یک اسکن مناسب و ایده آل تاثیر کم تری دارد؟72

 (کارخانه سازنده3(کیفیت عکس               0(کیفیت اسکنر                     2(تخصص کاربر       1

 کسانی است که با کانن کارمی کنند.........درعکس یکی از بزرگترین مشکالت برای عکاسان به ویژه 70

 (ته رنگ های ابی ونارنجی3(رنگ آسمان                   0(جیتر                              2(اعوجاج              1

 .تعادل رنگ به همخوانی بین دوربین و........................بر می گردد.73

 (سوژه عکس3(پرینتر                          0                 (کاغذ چاپ      2(منبع نور            1

 .بهتر است هنگام استفاده از سرعت های پایین و لنزهای تله از ....................استفاده کنیم.71

 (سه پایه3(تور کم تر                    0(نور بیش تر                       2(وایت باالنس       1

 ایت باالنس به چه معناست؟.و76

 (عدم تعادل رنگ سفید3(تعادل رنگ سفید          0(عدم وجود رنگ سفید         2(وجود رنگ سفید        1

 .کدام گزینه درانتخاب یک پرینتر تاثیرکم تری دارد؟77

 (کابل رابطCCD                         3(0(ریز نمایی                      2(تعدادکارتریج             1

 .کدام یک از کاغذ های زیر برای پرینت اسالید مناسب است؟78

 (ترنسپرنت3(طرح دار                      0(عکس                           2(پوشش دار               1

 .برای چاپ عکس کدام پرینتر مناسب است؟79

 (سوزنی3(متصاعد کننده رنگ           0               (جوهر افشان   2(لیزری                    1

 .کدام یک از چاپگرهای زیر بیش ترین سرعت را دارد؟83

 (تصاعدی3(سوزنی                           0(لیزری                        2(جوهر افشان             1
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