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 رشته :                      

 كد استاندارد :                             

  45 : تعداد سوال    Premiere مهارتآزمون كتبي                                                                    

     

 

 ایش فیلم را تغییر داد؟میتوان روش ویر Project Settingsدر کدام بخش کادر محاوره ای  (1

 General -الف

 Capture  -ب 

 Video Rendering  -ج 

 Default Sequence  -د 

 

 از کدام گزینه در منوی خصوصیات میتوانید اندازه پیش نمایش فایل انتخابی را تغییر دهید؟ (2

 Edit Columns -الف

 Thumbnails  -ب 

 View  -ج 

 Preset  -د 

 

 است؟  Source View , Program Viewشامل دو پنجره  Premiereنامه کدام بخش از بر (3

 Monitor -الف

 Time Line  -ب 

 Project  -ج 

 History  -د 

 

 کدام پانل لیست عملیاتی که از ابتدا تا انتها انجام سده است را ذخیره میکند؟ (4

 Info -الف

 History  -ب 

 Monitor  -ج 

 Project  -د 

 

 

 

 خیره پروژه به صورت اتوماتیک کدام مسیر استفاده میشود؟برای ذ (5

 

 File\Save -الف

 File \Auto Save  -ب 

  Auto Save \Preference\Edit  -ج 

 الف و ب صحیح است  -د 
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 کدام است؟  Premiereحد اقل کارت گرافیگک مورد نیاز جهت نصب برنامه  (6

 MB 128 -الف

 MB 256  -ب 

 MB 512  -ج 

 GB 1  -د 

 

 کدام پانل شامل انواع جلوه های صوتی و ویدئویی است؟ (7

 Project -الف

 Info  -ب 

 Effect  -ج 

 History  -د 

 

 در کدام پنچره میتوان آیتم ها را بر اساس لیست مرتب نمود؟ (8

  Project -الف

  Info  -ب 

  Effect  -ج 

  History  -د 

 

 دام روش استفاده میکنیم؟برای پردازش کلیپ های صوتی از ک (9

 Projectبا روش دستی در پنجره  -الف

 Audio Mixerاز پنجره   -ب 

 هر دو روش صحیح است  -ج 

 هیچکدام  -د 

 

 کدام روش صحیح است؟  Audio Mixerبرای نمایش پنجره  (10

 

 Audio\Workspace\Window -الف

 Window\Audio Option\Audio  -ب 

 Clip \Audio Option\Audio  -ج 

 Clip\Workspace\Audio  -د 

 

 

 

 کدام گزینه برای کلیه تراکهای صوتی به صورت پیش فرض انتخاب شده است؟ (11

 Off -الف

 Read  -ب 

 Write  -ج 

 Latch  -د 
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 هر تراک میتوانید چند مارکر اضافه کنید؟در   (12

 100 -الف

 99  -ب 

 80  -ج 

 50  -د 

 

 کدام مسیر مناسب است؟ برای قطع ثدا و ویدئو  (13

  Unlink Audio And Video\Clip -الف

 Clip \Video Option\Unlink Audio And Video  -ب 

 Clip \Audio Option\Unlink Audio And Video  -ج 

 Clip \Video And Audio Option\Unlink Audio And Video  -د 

 

 روی یک صدا اعمال کنیم؟چند افکت صوتی را میتوانیم   Audio Mixerدر    (14

 افکت 2 -الف

 افکت 3  -ب 

 افکت 4  -ج 

 افکت 5  -د 

 

 ویرایش وافکت گذاری و میکس کنید؟در پریمیر چند تراک صوتی را میتوانید   (15

 تراک  50  -الف

 تراک  99  -ب 

 تراک 100  -ج 

 تراک  98  -د 

 

 رند چه نام دارند؟فریم هایی که در انتهای کیلیپ تحت تاثیر قرار میگی  (16

  MaterialTail -الف

 End Material  -ب 

 Head Material  -ج 

 Start Material  -د 

 

 

 

 در چه تعداد فریم اجرا شود؟ Transitionمشخص میکند که   Transitionکدام پارامتر    (17

 Alignment -الف

 urationD  -ب 

 Direction  -ج 

 Borders  -د 
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18)  Transition ش فرض برای همه کلیپ ها چیست؟پی 

 Additive Dissolve -الف

  DissolveCross  -ب 

 Non-Additive Dissolve  -ج 

 Dither Dissolve  -د 

 

کدام روش ادغام دو کلیپ روشنایی پیکسل های موجوود در کلیوپ اول  را بوه تودریه کواهش  Blendدر افکت   (19

 میدهد؟ 

 Color Only -الف

 Tint Only  -ب 

  OnlyDarken  -ج 

 Lighten Only  -د 

 

انتخواب    Effectکدام گزینوه دا از منووی خصوصویات پانول   Cross Dissolveبرای تغیرات پیش فرض افکت   (20

 میکنید؟

 Set Default Transition -الف

  Transition DurationDefault  -ب 

 Set Transition  -ج 

 هیچکدام  -د 

 

 تراک صوتی یا تصویری کدام مسیر مورد استفاد قرار میگیرد؟ برای اضافه کردن  (21

 File \New\ Track -الف

 Add Trackروی یکی از تراکهای صوتی یا تصویری و گزینه  Time Lineکلیک راست در   -ب 

 New Trackو گزینه  Projectکلیک راست درناحیه خالی   -ج 

 همه موارد صحیح است  -د 
 

  .ی ایجاد جلوه درخشندگی استغاده میشوداز این افکت برا (22

 Blend -الف

 Lighting  -ب 

  BlurChannel  -ج 

 Ramp  -د 

 

 

 

 پ میگردد؟باعث به نمایش در آمدن حاشیه های اطراف کلی Source Viewکدام گزینه در پنجره    (23

 Lift -الف

  MarginsSafe  -ب 

 Loop  -ج 
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 Insert  -د 

 

 کدام گزینه استفاده میشود؟  Projectپنجره برای ورود کلیپ به  (24

 File\Import -الف

 Projectدابل کلیک روی ناحیه خالی از پنجره   -ب 

 Importسپس گزینه   Projectراست کلیک در ناحیه خالی پنجره   -ج 

 همه موارد صحیح است  -د 

 

 کدام گزینه باعث پخش پی در پی کلیپ میگردد؟  (25

 oopL -الف

 Play  -ب 

 Overlay  -ج 

 ب صحیح است الف و  -د 

 

اضافه میکند طوری که زموان تودوین  Time Lineرا داخل پنجره  Monitorدکمه کلیپ موجود در پنجره کدام   (26

 تغییر مند؟

 nsertI -الف

 Overlay  -ب 

 Safe Margin  -ج 

 الف و ب صحیح است  -د 

 

 انجام میدهد؟چه عملی   Source Viewدر پنجره  Liftدکمه  (27

 را دارد  Overlayعملکردی بر عکس دکمه  -الف

 این دکمه کلیپ موجود را حذف کرده و فضای مربوط به کلیپ داخل تدوین حفظ خواهد شد  -ب 

 این دکمه کلیپ موجود را حذف کرده و فضای مربوط به کلیپ داخل تدوین از بین می برد.  -ج 

 الف و ب صحیح است  -د 

 

 هید مسیر ذخیره سازسی بایلهای وارد شده در نرم افزار را تغییر دهیم کدام کزینه مناسب است؟اگر بخوا (28

 Sxratch Disks\Prefrences\Edit -الف

 Edit\Prefrences\Device Control  -ب 

 Edit\Prefrences\Auto Save  -ج 

 هیچکدام  -د 

 

 

 

 شد آنرا خط زمان نمایش جاری یا ........... می گویندبه خط کش زمان که دارای یک خط عمودی آبی رنگ میبا (29

 Cell -الف

 Cit  -ب 
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 Fit  -ج 

 Time Line Ruler  -د 

 

 برای تعیین فرمت فایل ویدئویی است؟  Captureکدام پارامتر موخود در بخش  (30

 Capture Video -الف

 Capture Audio  -ب 

 Capture Rate  -ج 

  FormatCapture  -د 

 

  در نرم افزار پریمیر چند ساعت است/ Time Lineیشترین اندازه پنجره ب (31

 ساعت 2 -الف

 ساعت  3  -ب 

 ساعت 4  -ج 

 محدودیت ندارد  -د 

 

 در نرم افزار پریمیر توانایی کار با فایل هایی با ظرفیت ..... دارد.  (32

  Gb 2 -الف

 Gb 3  -ب 

 Gb 4  -ج 

 Gb 1  -د 

 

 

 

 برای تعیین مدت زمان ضبط بکار میرود؟ Captureمتر های موجود در بخش کدام یک از پارا (33

 Capture Video -الف

 Capture Audio  -ب 

  LimitCapture  -ج 

 Size  -د 

 

چنانچه بخواهید عمل کپچر را کمی قبل از نقطه ورودی تعیین شده توسط شما شروع کند چه کلیدی هموراه بوا  (34

 دهید؟فشار می Recordکلیک دکمه 

 Ctrl -الف

 R  -ب 

 Shift  -ج 

 Alt  -د 

 

 چنانچه بخواهید نرم افزار خصوصیات مربوط به کلیپ انتخابی را نمایش دهد کدام گزینه را انتخاب میکنیم؟ (35

 File\Get Properties -الف

 Propertiesراست کلیک روی نام کلیپ و انتخاب   -ب 
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 File\Properfiles  -ج 

 دهمه موار  -د 

 

 داخل کدام پنجره میتوانید عمل برش کلیپ ها را انجام دهیم؟ (36

  LineTime -الف

 Source View  -ب 

 Program View  -ج 

 Project  -د 

 

 با کدام گزینه فریم های انتخاب شده از تدوین را حذف میکنیم اما جای آنها را خالی میگذارد؟ (37

 Lift -الف

 Extract  -ب 

 Time Line  -ج 

 Insert  -د 

 

 کدام فرمان زمان کلی تدوین را به اندازه طول کلیپ افزایش میدهد؟ (38

 Cut -الف

 Paste  -ب 

  InsertPaste  -ج 

 ب و  ج صحیح است  -د 

 

 

 

 کدام گزینه از مزایای تکنیک تدوین متداخل است؟ (39

 استفاده مکرر از تدوین -الف

 تنطیمات متفاوت  -ب 

 سازماندهی بهتر  -ج 

 همه موارد  -د 

 

 برای ایجاد سایه روی متن کدام گزینه مناسب است؟ (40

 Color -الف

 Shadow  -ب 

 Opacity  -ج 

 Texture  -د 

 

 با کدام گزینه فاصله بین حروف در یک تیتراژ دا افزایش یا کاهش داد؟ (41

 Font -الف

 Font Size  -ب 
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 Kerning  -ج 

 Opacity  -د 

 

 مشخص میکند که چند فریم الزم است؟  Roll\Crawel Optionر محاوره ای کدام گزینه در کاد (42

 Preroll -الف

 Ease-In  -ب 

 Postroll  -ج 

 Ease-Out  -د 

 

 برای پر کردن شکل با استفاده از طرح های خاص کدام کزینه مناسب است. (43

  Color -الف

  Shadow  -ب 

  Opacity  -ج 

  Texture  -د 

 

 قرار میگیرد Projectهنگامی که تیتراژ میسازید و آنرا ذخیره میکنید فای با چه پسوندی داخل پنجره  (44

 .Prtl -الف

 Psd.  -ب 

 Bmp.  -ج 

 Gif.  -د 

 

 

 

 کدام گزینه مناسب است. چنانچه بخواهید حروف و کاراکترهای داخل کادر محیطی از وسط تراز شوند (45

 enterC\Type Alignment\Title -الف

 Title\Postfix\Center  -ب 

 Window\Type Alignment\Center  -ج 

 هیچکدام  -د 

 


