
 كنیم؟ مي استفاده. ………اگر بخواهیم قدرت نور را كم كنیم از

   ☑الف( دیمر

  ب( رفلكتور

 ج( فالش

  د( فیلتر

  

 رفلكتور چیست؟

   ☑الف( وسیله اي كه براي بازتاباندن نور استفاده مي شود

 ب( وسیله اي كه قدرت نور را تغییر مي دهد

  ج( رفلكتور همان كارفالش را انجام مي دهد

  د( هر سه مورد

  

در عكاسي رنگي اگر رنگ محیط زرد باشد ،از چه فیلتري استفاده مي كنیم تا رنگ طبیعي داشته 

 باشیم ؟

 الف( فیلتر آبي رنگ

  ب( فیلتر ایجاد كنتراست

  ☑ ج( فیلتر فانتزي

  د( فیلتر زرد

  

 براي از بردن سایه مدل روي بك گراند چكار مي كنیم؟

  پر كننده استفاده مي كنیمالف( از نور 

  ☑ ب( از نور اصلي استفاده مي كنیم

 ج( به بك گراند نور مي دهیم

  د( از پشت مدل نور مي دهیم



  

 استفاده از كاغذ كالك چه تغییري در نور مي دهد؟

 الف( رنگ نور را تغییر مي دهد

  ☑ ب( نور را مالیم مي كند

 ج( متمركز مي كند

  د( هر سه مورد

  

 نور پروانه اي براي چه صورتهایي مناسب نیست؟

  الف( صورت الغر وكشیده

  ☑ ب( تمام صورتها

  ج( صورت چاق

  د( هر سه مورد اشتباه است

  

 اگر سایه مدل روي بك گراند بیافتد چكار مي كنیم؟

 الف( به مدل از پشت نور مي دهیم

 ب( به بك گراند نور مي دهیم

  ☑ قرار مي دهیم54اویه ْ ج( نور اصلي را با ز

  د( از نور پركننده استفاده مي كنیم

  

 مهمترین مزیت نور مصنوعي نسبت به نور طبیعي چیست؟

 الف( دسترسي آسان

  ☑ ب( قابلیت تنظیم به دلخواه عكاس



 ج( قابلیت خلق آثار خالق

  د( هر سه گزینه صحیح است

  

وع فیلتري استفاده مي شود و محل قرار گیري آن براي رنگي كردن نور پروژكتورها از چه ن

 كجاست؟

  ☑ مقابل لنز-الف( فیلتر رنگي

 مقابل منبع نور -ب( فیلتر رنگي نسوز

 مقابل منبع نور -ج( فیلتر شیشه اي رنگي

 مقابل منبع نور -د( فیلتر رنگي نسوز

  

تصویر شود به آن چه مي اگر نوري از پشت سر سوژه به سمت دوربین قرار گرفته و باعث تیرگي 

 گویند

  الف( نور پر كننده

  ب( نور زمینه ساز

 ج( ضد نور

  ☑ د( نور دكور

  

 براي رفع سایه هاي مزاحم و خارج ساختن موضوع از حالت ضد نور مي توان از ..........استفاده كرد

  الف( فالش

  ☑ ب( سرعت سینكرونیزه

 ج( ضد نور

  د( هیچ كدام

 


