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4همهموارد2000ویندوزویندوزXPویندوزVistaرویکدامسیستمعاملهاقابلنصبواجراست؟9.0SnagItنرمافزار1

2
چه9.0SnagItحداقلفضایخالیالزمرویدیسکسختبراینصبنرمافزار

مقداراست؟
1مگابایت256مگابایت200کیلوبایت50مگابایت60

ImageTextVideoWeb1ازمحدودهانتخابیعکسمیگیرد؟Captureکدامیکازحالتهای3

2گیگابایت2گیگابایت1کیلوبایت512مگابایت265چهمقداراست؟9.0SnagItموردنیازبرایاستفادهازنرمافزارRAMحداقل4

5
برایویرایشتصاویرمختلفوآمادهسازیآنهاSnagItازکدامقسمتنرمافزار

برایاستفادهدرنرمافزارهایچندرسانهای،کتابوپوستراستفادهمیشود؟
Menu barQ uick LaunchRelated TasksS nagIt Editor4



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد کاربر میکس صدا و تصویر
سؤال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

صحیح

WebImageVideoText3میتوانازصفحهنمایشفیلمگرفت؟SnagItباکدامیکازحالتهاینرمافزار6

7
هنگامگرفتنعکسازصفحهینمایشکدامفرمتفایلیزیرSnagItدرنرمافزار

ایجادنمیشود؟
BmpJ pgAviG if3

8
برایگرفتنتصویربااندازهثابتازصفحهنمایشکدامگزینهSnagItدرنرمافزار

Inputبایدانتخابشود؟
MenuO bjectS hapeFixed region4

9

برایقراردادنیکآرمکمرنگرویتصویرازکدامفیلترزیرSnagItدرنرمافزار

Imageاستفادهمیشود؟  S calingBorderTrimWatermark4

10
هنگامگرفتنعکسازچندقسمتصفحهینمایشبهطورSnagItدرنرمافزار

بایدانتخابشود؟Inputهمزمان،کدامگزینهی
Multiple  AreaO bjectRigenFixed Regin1

11
برایفرستادنتصویردریافتشدهبهچاپگرازکدامخروجیSnagItدرنرمافزار

زیراستفادهمیشود؟
C lipboardPrinterC atalogS tudio2
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12
باکدامیکازدستوراتزیرمیتواندقتصفحهنمایشSnagItدرنرمافزار

راهنگامتصویربرداریتنظیمکرد؟
AnnotationC olor EffectImage  ResolutionWatermark3

Imageباکدامیکازدستوراتزیرمیتوانبهاطرافتصویریکقاباضافهنمود؟13  S calingBorderImage  ResolutionC anvas  S ize2

14
میتوانمتونموجوددرتصاویرراجداکردهوبهCaptureباکدامیکازحالتهای

صورتیکفایلمتنیقابلویرایشذخیرهکرد؟
Image  C aptureText C aptureWeb C aptureVideo C apture2

15
میتوانتنظیماتمربوطبهقلمEffectsازکدامیکازگزینههایلیستبازشوی

متنراانجامدهید؟
LayoutS et FontWord WrapAnnotation2

16
میتوانیدفضاهایText Layout Optionsبااستفادهازکدامکادرمحاورهای

خالیبینخطوطراحذفکرد؟

Remove  Blank

Lines

C ollapse  Blank

C olumns
C olumn DelimitedAnnotation1

17
میتوانیدفضاهایخالیEffectsبااستفادهازکدامیکازگزینههایلیستبازشوی

درمیاننوشتههایمتنراتنظیمکنید؟
Word WrapLayoutS et FontAnnotation2
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18
گرفتنcaptureمیتوانیددرحینinputباانتخابکدامگزینهازلیستبازشوی

ازتصویر،صدارانیزهمزمانضبطکنید؟
include  cursorrecord audiorecord soundpreview window2

19

میتوانیدتنظیماتمربوطبهinput propertiesدرکدامزبانهازکادرمحاوره

captureراازقبیلپنهاننمودنمستطیلنشاندهندهیمحدودهیcapture

انجامدهید؟

fixed region
video capture

preferences
generalscrolling2

20
میتوانازمحیطیکنرمافزارinputباکدامیکازگزینههایلیستبازشوی

فیلمتهیهکرد؟600*800دلخواهبااندازهی
regionwindowactive  windowfixed region4

21
باچهفرمیفایلراذخیرهvideo captureدرحالتsave frameدکمهی

میکند؟
swf1فایلفایلمتنیفایلویدیوییفایلتصویری

2فرکانسطولموجدامنهدورهتناوب.میگویند..........................بیشترینارتفاعموجرااصطالحا22ً

3فرکانسطولموجدامنهبلندی.نامدارد........................مسافتیکهموجدرمدتیکدورهیتناوبمیپیماید23
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4فرکانسطولموجدامنهبلندی.گوییم.............................تعدادنوسانکاملموجدریکثانیهرا24

2کیلوهرتزهرتزمترثانیهواحداندازهگیریطولموجصداچیست؟25

1کیلوهرتزهرتزمتردسیبلواحداندازهگیریشدتصداچیست؟26

3طنینارتفاعبلندیشدتکدامیکازویژگیهایزیرباعثتشخیصصداهاییبافرکانسمتفاوتمیشود؟27

4طنینارتفاعبلندیشدتکدامیکازویژگیهایزیرباعثتشخیصصداهایهمشدتوهمارتفاعمیشود؟28

29
 کدامیکازقالبهایصوتیزیرحجمبسیارکموکیفیتبسیارداشتهودراینترنتو  

صفحاتوبازآنهابیشتراستفادهمیشود؟
WmaWavMp3Midi1
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30
باکدامیکازدستوراتزیرمیتوانفایلهایبازشدهرابهانتهایفایلموجود

اضافهکرد؟
openimportopen appendopen as3

31
صوتیراازآنCDباکدامیکازدستوراتزیرمیتوانفایلهایموجوددریک

استخراجکردهوموردویرایشقرارداد؟

Extract audio

from C D

Extract audio from

video
open appendimport1

32
باکدامیکازدستوراتزیرمیتوانصدایموجوددریکفایلویدیویراازآن

استخراجکرد؟

Extract audio

from C D

Extract audio from

video
open appendimport2

33
رابهصورتopenباکدامیکازگزینههایزیرمیتوانفایلصوتیموجوددرپنجره

خودکارپخشکرد؟
PlayAutoplayLoopPreview2

34
باکدامیکازروشهایزیرتنهامحدودهقابلنمایشکلیپصوتیپخشخواهد

شد؟

Play from C ursor

to End of
Play Entire  FilePlay ViewPlay Post Roll3

باکدامیکازروشهایزیرکلفایلصوتیموردنظرپخشخواهدشد؟35
Play from C ursor

to End of
Play Entire  File

Play top and tail

only
play post roll2
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36
باکدامیکازروشهایزیرتنهابخشازابتداوانتهایفایلصوتیموردنظرپخش

خواهدشد؟

Play from C ursor

to End of

Play From C ursor To

End of File

play top and tail

only
Play Entire  File3

37
باپاییننگهداشتنکدامیکازکلیدهایزیردرهنگامدرگscrubbingدر

کردنمیتوانسرعتپخشصداراتغییرداد؟
S hiftAltC trlAlt + C trl2

38
کدامیکازدستوراتزیرصدایدکمههایتلفندرهنگامشمارهگیریراشبیهسازی

میکند؟
dtmftonenoiseamplitude1

39
کدامیکازکاراکترهایزیربهعنوانکاراکترتوقفاستفادهDtmfدرسیگنالهای

میشود؟
#@*,4

کدامیکازجمالتزیرصحیحاست؟40
pause timeزمانتوقف

نسبتدادهشدهبینهرکاراکتر

break timeزمانتوقف

صداهایتنپشتسرهمکهدر

بینآنهاازکاراکترتوقفاستفاده

شدهاست

pause timeزمانتوقف

نسبتدادهشدهبههرکاراکتر

break timeزمانتوقف

صداهایتنپشتسرهمکه

دربینآنهاازکاراکترتوقف

استفادهنشدهاست

4



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد کاربر میکس صدا و تصویر
سؤال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

صحیح

4هرسهموردDtmfToneNoiseقابلدسترسیهستند؟Edit Viewکدامیکازدستوراتزیرفقطدرحالت41

Beat MarkerCکدامیکازانواعنشانگرهاقابلتشخیصتوسطسایرنرمافزارهانیزمیباشند؟42 ue  MarkerTrack MarkerIndex Marker2

43
هایصوتیTrackهاوCDکدامیکازانواعنشانگرهامخصوصعالمتگذاری

میباشند؟
Beat MarkerC ue  MarkerTrack MarkerIndex Marker4

Alt + 8Alt + 7Alt + 6Alt +41رافعالکرد؟Marker Listباکدامیکازکلیدهایترکیبیزیرمیتوانپنجره44

3نوعنشانگرطولنشانگرنقطهانتهاینشانگرنقطهشروعنشانگرنشاندهندهچیست؟LengthستونMarker Listدرپنجره45

46
بااستفادهازکدامگزینه،ضربآهنگهایموجوددریکمحدودهیاکلیپصوتی

شناساییشدهوسپسنشانهگذاریمیشود؟

Find Phrases  And

Mark
Find Beats  And Mark

Trim Digital

S ilence
Auto-Mark S etting2
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باکدامیکازگزینههایزیرمیتوانسکوتابتداوانتهایفایلراحذفمیکند؟ 47
Find Phrases  And

Mark
Find Beats  And Mark

Trim Digital

S ilence
Auto-Mark S etting3

48
بااستفادهازکدامجلوهیزیرمیتواننمونههایمثبترابهمنفیونمونههای

منفیرابهمثبتتبدیلکرد؟
InvertReverseMuteAmplify1

49
بااستفادهازکدامجلوهیزیرمیتواندربخشیازیکقطعهیصوتیسکوت

ایجادکرد؟
EchoReverseMuteDynamic Delay3

50
بااستفادهازکدامجلوهیزیرمیتوانبااعمالتأخیرهایمتفاوتبرایامواجصوتی،

نوعیلرزشوصدایلبهداررادرامواجصوتیایجادکرد؟
EchoEvelopeDynamic DelayFlanger4

51

اینجلوهقادراستبااستفادهاززمانتاخیر،درصداعمالجلوهبهخروجیودرصد

درکانالهایچپوراست……شدتصوتجلوهیموردنظر،اقدامبهایجادجلوه

.نماید

EchoMuteAmplifyFlanger1

52
میتوانبرایایجادانعکاس،بازخوردوشبیهسازیمحیطهای……..ازجلوهی

.سالنیاستفادهنمود
ReverbEnvelopeDynamic DelayC horus1
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Sباکدامیکازجلوههایزیرمیتوانمیزانزیروبمیصداراتغییرداد؟53 tretchPitch S hifterPitch C orrectionPitch Bender4

FlangerEvelopeVocal RemovePitch Bender3باکدامیکازجلوههایزیرمیتوانصدایخوانندهراازصدایزمینهحذفکرد؟54

55
کدامیکازپارامترهایزیرمیتوانبهصورتمتقارنDistorationدرجلوهی

رویفازهایمثبتومنفیتأثیربگذارد؟
PositiveS ymmetricNegativeS pline  C urves2

56
کدامیکازپارامترهایزیرباعثمعکوسشدنلرزشFlangerدرجلوهی

میشود؟
InvertedFeedbackS tereo PhasingIntial Delay Time1

MergeSباکدامیکازدستوراتزیرمیتوانیککلیپصوتیرابهچندقطعهتقسیمکرد؟57 plit
Merge/Rejoin

S plit
Rejoin S plit2

58
اگربخواهیمدریکشیارکلیپانتخابشدهرادرقالبیکفایلجدیدذخیرهکنیم،

ازچهدستوریاستفادهمیکنیم؟

Merge/Rejoin

S plit
S plit

Mix Down To New

File

Bounce  To New

Track
3
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59

بااینروشدرهنگامپخشصدامشاهدهمیشودکهبتدریجصدایکلیپاولمحو

شدهودرمقابلکلیپدومکهرویآنقرارگرفتهاست،بتدریجازحالتمحوخارج

.نیزگفتهمیشود…….بهاینعمل.میشود

C ross  FadeFade  InFade  O ut
Bounce  To New

Track
1

3تغییرشدتصداتغییرتوازنصوتیبینکانالهاتغییرمیزانبلندیصداتغییرطولکلیپهابااستفادهازخط Pan دریککلیپصوتیچهتغییریمیتوانایجادکرد؟60

61
چهتغییریدرپخشTime Stretchباکوچککردنطولکلیپصوتیتوسط

صداایجادمیشود؟
کاهشسرعتپخشافزایشسرعتپخش

تغییریدرسرعتپخشایجاد

نمیشود
1کلیپبدونصداخواهدشد

62
باکدامیکازدستوراتزیرمیتوانچندقطعهکلیپصوتیرادرقالبیککلیپ

ادغامکرد؟
MergeS plit

Merge/Rejoin

S plit
Rejoin1

63
چهعملیراانجامTime OffsetگزینهیClip Propertiesدرپنجرهی

میدهد؟
4تعیینزمانشروعکلیپتعیینشدتصداکلیپتعیینزمانانتهایکلیپکلیپMuteتعیینزمان

64
باکدامیکازشیارهایزیرمیتوانبادستگاههاوآالتموسیقیدرمحیط

Auditionارتباطبرقرارکرد؟
MidiAudioVideoMaster1
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65
درکدامSubwooferتنظیماتصدایSurround Encoderدرپنجره

یکازبخشهایپنجرهقراردارد؟
Track O ptionTrack ListS urround PannerTrack Level1

66
ازکدامکانالآنپخش(LFE)درصداهایفراگیرپخشصداهایبافرکانسپایین

میشود؟
62کانال3کانال4کانال5کانال

WavWmaMp3Mid2کدامیکازفرمتهایفایلیزیردراینترنتوصفحاتوبکاربرددارد؟67

WavWmaMp3Mid3کدامیکازفرمتهایفایلیزیرقابلیتنمایشفیلمدارد؟68

69
کدامیکازخروجیExportبادکمهیSurround Encoderدرپنجرهی

هایزیرتولیدمیشود؟

فایلصوتیتککاناله6

Wav

ششWavیکفایلصوتی

کاناله

یکفایلصوتی

Wmaششکاناله
4هرسهمورد

70
باکدامیکازدستوراتزیرمیتوانفایلهایصوتیرابهصورتگروهیذخیره

کرد؟
S ave  All Audio AsS ave  AsAudio Mix Down

Extract Audio

From C D
1
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71
انتخابکدامگزینهباعثVideoدرهنگاماستفادهازفایلهایویدیوییدرشیار

نمایشتمامیفریمهامیشود؟
ThumbnailFrame  First O nlyAllNo Thumbnail3

sample.میگویند..............بهتعدادیتصاویرکهدرهرثانیهبهنمایشدرمیآید،بهاصطالح72  rateframe  rateupper fieldlower field2

73
فریمدرثانیهبهنمایش29/97خطو525درکدامیکازسیستمهایپخشرنگ

درمیآید؟
ntscpalsecamhdtv1

frame.میگویند......................بهنسبتپهنابهارتفاعتصویراصطالحا74ً  ratepixel aspect ratioaspect ratiosample  rate3

16:94:35:410:92درتلویزیونهایمعمولیوغیردیجیتالازچهنسبتتصویریاستفادهمیکنند؟75

76
دراینروشیکتصویرجانشینتصویردیگرمیشودبهطوریکهتصویردومبه

.صورتاسالیدیتصویرقبلیراپوشاندهوبهاصطالحآنراجاروبمیکند
dissolvefade-infade  outwipe4
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77
کوچکترینجزءفیلماستوبرابراستبا،هربخشازفیلمکهدرآن،دوربینبدون

.خاموششدن،یکبرداشتمستمرداشتهاست
3شاتنماپالنسکانس

78

دراینمرحله،تدوینگر،نماهایمختلففیلمرابدونحذفهیچیکازبرداشتهای

اضافیبهشکلیکهقراراستدرفیلمنهایینمایشدادهشود،پشتسرهممرتبمی

.نماید

assemblyrough cutfine  cutcut1

79
نماییکهازفاصلهیخیلینزدیکبهسوژهفیلمبرداریمیشودکهدراینصورت

.فقطجزئیازآندیدهمیشودیابخشیازآنبسیاربزرگبهنظرمیآید
1نمایمتوسطنماینیمهنزدیکنماینزدیکنمایخیلینزدیک

80
بهطورمسقیمازدوربینرویهارددیسکHDوSDفرایندضبطتصاویرویدیویی

سیستمبااستفادهازکدامنرمافزارجانبیامکانپذیراست؟
Final C ut ProAdobe  Encore  C S 3

Adobe  O nlocation

cs3
3هرسهمورد

4:316:99:164:52.است...........درعرضبهارتفاعتصویربانسبتHDVنسبتنمایشقالب81

82
پیشنمایشپروژهراframe rateبااستفادهازاینبخشمیتواننرخکادریا

.تعیینکرد
timebaseframesize

pixel aspect

ratio
fields1
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83
درکدامحالتنمایش،یکنمادازکلیپموردنظربههمراهنامآننمایشداده

میشود؟
namelablelistIcon4

90991002552حداکثرتعدادشیارهایصوتییاتصویریدرپنجرهیخطتدوینچندشیاراست؟84

85
میتوانپالتهایموجوددرپنجرهیاصلیبرنامهرا.................بااستفادهازکلید

.مخفیکردهیانمایشداد
shifttabctrlalt4

86
ازکدامپالتزیربرایثبتونگهداریمراحلانجامشدهدریکپروژهاستفاده

میشود؟
InfoEffectsHistoryProject3

87

جاییاستکهتمامیاجزاوعناصریکپروژهاعمازفیلم،صداوجلوه...........پنجره

هایویژهکنارهمقرارگرفتهوپسازپردازش،یکخروجینهاییازآنهاتولید

.میشود

MonitorTimelineEffectsProject2

88
فراهمDV،امکانضبطچهفرمتیراروییکنوارکاستHDVاصلفرایند

میکند؟
Mpeg1WmaMpeg2Avi3
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89
برایذخیرهوارسالکدامیکازویدیوهایزیرنیازبهاستفادهازکارتذخیرهیویدیو

نیست؟
S VHSVHSHi-8DV4

editingeffectaudiocolor correction1میباشد؟Premiereهایزیر،محیطپیشفرضدرWorkspaceکدامیکاز90

Ljshift+Lshift +j1بافشردنکدامیکازکلیدهایزیرسرعتپخشفیلمزیادمیشود؟91

92
نشاندهندهکدامSourceزماننمایشدادهشدهدرسمتراستوپایینپنجرهی

گزینهاست؟
32و1گزینهطولناحیهانتخابشدهزمانجاریطولکلیپ

93

طورمستقیمیککلیپرابادرگکردنبههمراهکلیدprojectاگرازپنجرهی

CTRLرویکلیپدیگردرپنجرهیخطتدوینقراردهیم،عمل.....................

.انجاممیگیرد

copycutinsertoverlay3

94
بااستفادهازاینابزارمیتوانازمحلموردنظرتمامیمحتویاتیکشیارصوتییا

تصویریراانتخابکرد؟
sliderolling editselectiontrack select4
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95

درهنگامانتقالوجابجاییکلیپهااگرکلیپموردنظر،رابهکمک

انتخابکردهسپسبادرگکردنآنرادرمقصدقراردهیدفضایSelectionابزار

.گفتهمیشود....................خالیمبدأباقیمیماندکهبهاینعمل

extractLiftoverlayinsert2

96
اگربااینابزار،طولیککلیپراکاهشدهید،کلیپهایمجاورآنبایدباکادرهای

.اضافیخودبتوانندفضایخالیایجادشدهراپرنمایند
rollingrippleslideslip1

97
درشروعدومینکلیپ،انتخابکدامگزینهصحیحمیTransitionبرایقرارگیری

باشد؟
end at cut iconcenter at cut iconS tart At cut iconsecond at cut icon3

98
ازکدامگزینهبرایتنظیممیزاننرمکردنوEffect controlsدرپنجرهی

استفادهمیشود؟Transitionهمواریلبههای
edge  selectorsshow actual sourcesborder width

Anti-Aliasing

qualit
4

99
وبه.............بهدستگیرههایبیننقطهیشروعیکرسانهونقطهیورودی

.میگویند.................دستگیرههایبیننقطهیخروجیکلیپوانتهایرسانه

Head Handles و 

Tail Handles

tail handles-head 

handles  

start handles  - 

End Handles

end handles-start 

handles
1

cubespincrossبهعنوانجلوهیبینکلیپیپیشفرضمشخصشدهاست؟transitionکدام100  dissolvedither dissolvecentersplit2
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positionscaleanchor pointrotation1.بااستفادهازاینجلوهیحرکتی،امکانتغییرمکانکلیپموردنظرفراهممیشود101

102
راازحالتانتخابخارجکنید،کدامیکuniform scaleچنانچهدرجلوهیحرکتی

ازمواردزیرامکانپذیرمیشود؟
24و1گزینهتغییرزاویهچرخشتغییراندازهیارتفاعکلیپتغییراندازهیپهنایکلیپ

lansکدامجلوهبرایساختحرکتهایسهبعدیبهکارمیرود؟103  flarebasic 3deffect 3d2هرسهمورد

TabEnterSخطتدوینصورتمیگیرد؟renderingباکدامیکازکلیدهایزیرعملیات104 pacebarEsc2

105
انتخابشده.................گزینهیClip Speed/Durationاگردرپنجرهی

.باشد،نمایشکلیپبهصورتوارونهیامعکوسصورتمیگیرد
Revese  S peedinvers  speedspeedduration1

rolling editreppleبااستفادهازکدامابزارمیتوانطولوسرعتیککلپرابهسادگیتغییرداد؟106  editRate  S tratchrazor3
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107
بااستفادهازکدامابزارمیتوانیکیاچندکلیپرادریکیاچندشیارویدیوییو

صوتیبرشزدهوبهقطعاتمجزاییتقسیمکرد؟
rolling editrepple  editrate  stretchrazor4

frameبرایایجادکادرهایساکنازکدامدستوراستفادهمیکنیم؟108  holdshow framereplace  clipremapping1

109
درPremiere proکدامیکازمواردزیرجزوقابلیتهاوامکاناتبسیارجدید

ویرایشصدانیست؟

ارائهسهنوعشیارصوتی

مونو،استریوودالبی
ویرایشصدادرحالتنمونهبرداری

امکانضبطمستقیمصدابر

رویفیلمهایزنده
4جلوهگذاریرویصدا

110
فشردنکدامدکمهازصفحهکلید،باعثنمایشبزرگترشکلموجکلیپصوتیدر

سکانسموردنظرمیشود؟
-=spacebarenter2

111
درمنویپنجرهیخطShow Audio Time unitsدرصورتاجرایدستور

تدوین،کدامموردبهزمانسنجخطزمانیوخطکشزماناضافهخواهدشد؟
3واحداندازهگیرینرخنمونهبرداریطولکلیپزمانجاری

112
باکلیکرویکدامگزینه،صداتنهاازشیارموردنظرپخششدهوسایرشیارهافاقد

صدامیشوند؟
solomuterecordsound1
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default stilldefault rolldefault crawldefault vertical2کدامیکازگزینههایزیربهمعنیانتخابعنوانمتحرکعمودیاست؟113

1ذخیرهفایلموقتمتنیایجادفایلموقتمتنیتبدیلعنوانبهالگویجدیدساختیکعنوانباالگوچهعملیراانجاممیدهد؟On Based Templateگزینهtitleدرپنجرهی114

115
سرعتنمایشتیتراژراکاهشRoll/Crawl optionکدامگزینهدرپنجرهی

میدهد؟
prerollpost rollease  inease  out4

116
میتوان.............وانتخابگزینههایTitelerباکلیکراسترویصفحهیاصلی

.فایلذخیرهشدهدرمحیطفتوشاپرادراینپنجرهبازکرد
insert logo/logologo/insert logo

insert

image/image

image  /insert

image
2

opacitymatteingalphaاستفادهمیشود؟Premiereازکدامروشزیربرایترکیبتصاویردر117  channel4هرسهمورد

118
کدامیکازجلوههایزیر،عملجداسازیرابراساستغییرمیزانروشناییتصویر

انجاممیدهد؟
rgb differencelumadifference  mattealpha  channel2
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119
کدامیکازگزینههایزیربهمعنیصرفنظرکردنازشفافیتکانالآلفاوتیره

کردنآناست؟
alpha  adjustignore  alphainvert alphamask only2

120
تنظیمشود%100رویمقدارthresholdمقدارLume keyاگردرجلوهی

باشد،کدامگزینه،صحیحاست؟%0نیزcut offو

بدینمعناستکهبیشتر

رنگهایتیرهتصویرشفاف

.شدهاند

بدینمعناستکهبیشتررنگهای

.روشنتصویرشفافشدهاند

بدینمعناستکهبیشتر

رنگهایروشنتصویرتیره

.شدهاند

بدینمعناستکهبیشتر

رنگهایتیرهتصویربدون

.تغییرباقیمیمانند

1

121
Create New Trimmedگزینهیproject Managerدرپنجرهی

Projectبهچهمعنیاست؟

فقطفایلهاییکهدرپروژه

استفادهشدهاند،دریکپوشه

.مجزاقرارمیدهد

پروژهرابههمراهتمامیفایلهاو

رسانههایموجوددرآنبهطور

کاملدریکپوشهیمستقل

.ذخیرهمیکند

پروژهایجدیدازپروژهموجود

.میسازد

تنظیماتپروژهراتغییر

.میدهد
1

122

کدامیکازگزینههایزیربهمعنیایناستکهباانتخابآن،اگرفایلهاراتغییر

نامدهید،اینامکانبهوجودخواهدآمدکهپروژهبانامهایجدیدنیزقابلاستفاده

باشد؟

clipmakeofflineinclude  handels
Rename  Media  file

to Match C lip
4

123Premiereقادراستکدامیکازخروجیهایزیرراتولیدکند؟
ارسالمستقیمخروجی

dvdروی
wavایجادخروجیصدابافرمت

ایجادخروجیهایتکفریمبا

فرمتهایتصویریمختلف
4هرسهمورد

Export AudioExport AVIExport MovieExport Frame3کدامگزینهراانتخابمیکنیم؟AVIبرایایجادخروجیباپسوند124
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125
امکانتنظیماندازهکادر،نرخکادر،Export Movie Settingدرپنجرهی

عمقرنگوکیفیتدرکدامقسمتقراردارد؟
G eneralVideo

Rendering  And

Keyframe
2هرسهمورد

docpdfmpeg-1wav2ایجادمیشود،کداماست؟Adobe Clip Notesپسوندفایلخروجیکهبا126

127
ترکیبیازکدگذاریوفشردهسازیهایصداوتصویراست.......................خروجی

.استفادهمیشودVideo CDکهمعموالًازآنبرای
Mpeg- اMpeg-  2Mpeg-  4VC D1

128
میتواننویزیااختاللویدیوییMpeg-1بااستفادهازکدامگزینهپنجرهیفرمت

ایجادشدهدرخروجیرابهمیزانقابلتوجهیکاهشداد؟
FilterVideoAudioMultiplexer1

2(2=)(1=)(+)(%)بهمفهومدکمهاست؟(set)استفادهازکدامعالمتدرکنارنامپوشه129

130
میتوانیکمتنرابهsnagitنرمافزارcaptureباکدامیکازحالتهای

عکستبدیلکرد؟
image  capturetext capturevideo captureweb capture2
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34و2گزینهinvert colorgrayscalemonochoromeباکدامیکازفیلترهایزیرمیتوانتصاویرموردنظرراسیاهوسفیدنمود؟131

132
درصورتیکهطولخطورودیزیادEffectsکدامیکازگزینههایلیستبازشوی

باشد،آنرابهسطربعدانتقالمیدهد؟
set fontannotationword wraplayout3

includeشاملچهگزینههاییاست؟VideoدرحالتOptionsبخش133  cursorpreview windowrecord audio4هرسهمورد

134

کدامیکازقالبهایصدایزیرازقالبهایصوتدیجیتایزشدهبافشردگیزیادو

است،بهطوریکهدرنحوهیذخیرهسازیاطالعاتازتکنولوژیMpegازخانواده

فشردهسازیصدااستفادهشدهاست؟

wmawavmp3midi3

135
باکدامیکازدستوراتزیرمیتوانصداهایموجوددرشیارهارادرقابیکصدابا

یکدیگرترکیبکرد؟
audio mixdown

Extract Audio From

C D

Extract Audio

From Video
save  as1

136
باپاییننگهداشتنکدامیکازکلیدهایزیردرهنگامدرگscrubbingدر

کردنمیتواندقیقانقطهایراکهخطزماندرآنقسمتقرارداد،پخشکرد؟
shiftaltspacebarctrl4
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باکدامیکازگزینههایزیرمیتوانسکوتابتداوانتهایفایلراحذفکرد؟137
find phrases  and

mark
find beats  and mark

trim digital

silence
auto-mark setting3

138
باکدامیکازدستوراتزیرمیتوانبهمحدودهانتخابشدهفایلصوتیسکوت

اعمالکرد؟
silencetonenoiseamplitude1

modulationstereo imageryRestorationreverb3باکدامیکازگروههایجلوهایزیرمیتوانمیزاننویزموجوددرصداراکاهشداد؟139

140
باکدامیکازکنترلهایشیار،امکانتنظیمارسالهاوخروجیهاییکشیاروجود

دارد؟
fxinput/outputsendseq3

aviwmvmpgmov3قابلویرایشنیست؟Auditionکدامیکازفرمتهایفایلیزیردر141

16:94:35:410:91درتلویزیونهایومانیتورهایدیجیتالازچهنسبتتصویریاستفادهمیکنند؟142
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143
میتوانمحلذخیرهفایلهایموقترابرPrefrencesدرکدامبخشپنجرهی

رویدیسکسختسیستمتعیینکرد؟
user interface

user interface

brightness
auto saveS cratch disk4

144
برایساختنیکنسخهجدیدازپروژهموردنظروسپسانجامعملیاتروینسخه

.استفادهکرد..............قبلی،میتوانازدستور
savesave  asS ave  a  copyduplicate3

145
کدامیکجلوهیویدیوییاستکهبهکلیپ،حالتکرویشکلبرجستهاعمالمی

نماید؟
black&whitedistortspherizebend3

146
رویکدامدکمهکلیکprojectازپایینپنجرهیslide showبرایایجاد

میکنیم؟
binslidenew item

automate  to

secuene
4

147
کدامفرمانکلیپآمادهشدهایایجادمیکندکهقبلازشروعفیلمبانمایششمارش

معکوساعداددرابتداییکپروژهقرارمیگیرد؟
black videobars  and tonecolor matte

universal

counting  leader
4

default stilldefault rolldefault crawldefault vertical2کدامیکازگزینههایزیربهمعنیانتخابعنوانمتحرکعمودیاست؟148
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149
وتلفنهایموبایلتصویریطراحیHDبرایانواعنمایشگرهای................فرمت

.شدهاست
mpeg-1mpeg-2H.264VC D3

Torn Edgeبااستفادهازکدامگزینهمیتوانحاشیهتصویررابهصورتموجنمایشداد؟150  Wave  Edge   S aw Edge   S harktooth Edge   2

Multitrack Editor  Cازکداممحیطبرایضبطوویرایشامواجصوتیمیتواناستفادهنمود؟151 D Editor Waveform EditorEditor  3

Sدرکدامقسمتنرخنمونهرامیتوانتعییننمود؟Audio Fileدرایجادفایل152 ample  Rate  File  NameBit Depth C hannels  1

Cبرایپخشپیشنمایشصدادرهنگامپیمایشفایلصوتیکدامگزینهکاربرددارد؟153 ommandlineWaveformLoop PlaybackS crubbing4

Cازکداممارکرجهتاتوماتیکسازیصداهایرادیوییاستفادهمیگردد؟154 ue   C art TimerC D Track S ubclip 2
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155
کدامجلوهازهرفازموجکپیتهیهمیکندوآنرادرModulationدردستهی

کنارصدایاصلیقرارمیدهد؟
C horus  Distortion Phaser Flanger 3

Fadeکدامکنترلکنندهتنظیمکنندهنحوهانتقالدوکلیپبهیکدیگرمیباشد؟156  in Fade  out S plit C rossfade4

Cدرشتتریننمادرسینماکدامگزینهمیباشد؟157 lose-up Insert Medium close-up Far  2

158
کدامگزینهمشخصمیکندکهچهPremiereدرتنظیماتپروژهدرنرمافزار

مقدارازفضاینمایشبهعنوانفیلمنمایشدادهشود؟
Title  S afe  Area  Action S afe  AreaS cratch DiskC apture  Format1

DeleteRippleجهتحذفجاهایخالیبیندوکلیپکدامگزینهکاربرددارد؟159  RemoveRemoveRipple  Delete4

Transform Transition Sبرایتبدیلتصاویربهیکشکلخاصمانندپوستریازکدامگزینهاستفادهمیشود؟160 tylize  Render 3
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161
درمتحرکسازیمتنکدامقسمتتعدادفریمهاییکهبعدازاتماممتننمایشداده

میشودرامشخصمیکند؟
Postroll Preroll C rawl Right Roll 1

162
کدامگزینهمکاندوربینرادرمحورافقیحرکتCamera Viewدرجلوهی

میدهد؟
Longitude  Latitude  Focal Length S wivel 2

برایدرجمارکرهایبدونشمارهازکدامگزینهمیتواناستفادهنمود؟163
S et S equence  

Marker 
Flash C ue  O ther Numbered Unnumbered 3

Link Mediaازکدامگزینهاستفادهمیشود؟Offlineبرایتبدیلفایلهابهحالت164  Import Batch List Project S ettingMake  O ffline4

165
برایارسالیاآپلودکردنفیلمضبطشدهبهفضاییکسایتازکدامگزینهمیتوان

استفادهنمود؟
File  Program  S creencast.com  FTP   4

Hueدرتنظیماتتصحیحرنگکدامگزینهجهتتنظیمرنگکاربرددارد؟166  Brightness  C ontrastS aturation  1
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Sکدامیکازسیستمهاداراییککانالضبطوپخشصدامیباشد؟167 tereo  Mono Dolby C arbon 2

RangeDynamic PeaksSباانتخابکدامگزینهراهنمایقله،بلندترینصدادرطولکلآهنگرانشانمیدهد؟168 tatic PeaksHigh Peaks3

Inverseبااستفادهازکدامجلوهمیتوانفرکانسصداراقرینهکرد؟169   Invert C onvert Reverse  3

170
کدامجلوهبرایایجاداعوجاجدرصوتوشبیهسازیصداهایگوشخراشبهکار

میرود؟
Distortion Mastering  Phaser Flanger 1

171
خروجیکلیصدادرکداممسیرشنیدهمیشودوهمیشهبعدازسایرمسیرهاقرار

میگیرد؟
S end Master Track Bus  Mixer2

Refresh Rateبهتعدادتصاویریکهدرهرثانیهنشاندادهمیشود،چهمیگویند؟172  Resolution Frame  Rate  Aspect Ratio3
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Cمنتقلکردنفیلمازدوربینیاسایردستگاههایفیلمبرداریبهکامپیوترچهنامدارد؟173 apture  C ardC aptureVideo S endC apturing2

Video EffectsVideo TransitionsAudio EffectsPresets1کدامقسمتشاملجلوههایاستانداردوثابتویدیوییمیباشد؟Effectsدرپنل174

Bevel Eliminateبااستفادهازکدامگزینهمیتوانشکلبدونرنگ،سایهوخطدورشکلایجادنمود؟175  S olid G host 4

176
کدامجلوهبیندوکلیپقرارگرفتهودرآنتصویردومبهتدریججایگزینتصویراول

میشود؟
Timeline  G radient Wipe  Frame  Hold C ounting  Leader2

Tilt Horizontal Rotateکدامگزینهتعیینکنندهیمیزانچرخشافقیاست؟Basic 3Dدرجلوهی177  Focal Length S wivel 4

178
بهکلیپیاکانالیازکلیپکهنقاطشفافکلیپدیگررامشخصمیکند،چه

میگویند؟
Matte  Alpha  S equence  C hroma  1
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Blue-Ray Flash Sهاکهبرایدستگاههایپخشکنندهاستفادهمیشود،چیست؟DVDفرمتمرسوم179 D DVDMPEG  3

HotKeyGکلیدیکهبافشردنآنعکسبرداریآغازمیشود،چهنامدارد؟180 lobal C aptureC apturingC trl+H1

Torn EdgeSکدامجلوهحاشیهتصویررابهصورتداندانهدارنشانمیدهد؟181 aw EdgeS hark tooth EdgeFade  Edge3

کدامیکازقالبهایفشردهبدوناتالفمیباشد؟182
Uncompressed 

audio formats

Lossless  

C ompression
Lossy compressionLose  C ompression2

Cجدیدازکدامکلیدمیانبرمیتواناستفادهنمود؟Sessionبرایایجادیک183 trl+SC trl+S hift+SC trl+S hift+NC trl+N4

dBFSdBHHzHbs1کدامگزینهواحداندازهگیریاندازهدامنهصوتیدرسیستمهایدیجیتالمیباشد؟184
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Removeبرایحذفخودکارسکوتازکدامگزینهمیتواناستفادهنمود؟185  S ilenceDelete  Auto S ilence
C lear Auto 

S ilence
Delete  S ilence4

186
کدامجلوهیکحدبرایصدادرنظرمیگیردتاAdobe Auditionدرنرمافزار

صداازمقدارمشخصشدهفراترنرود؟
AmplifyHard LimiterDeEsserReverb2

AudioBussMasterVideo3درکداممسیرمیباشد؟Sessionخروجیکلیتمامیمسیرهایموجوددر187

188
کدامگزینهیکراهنمادرموسیقیاستومیزانسرعتSessionدرتنظیماتیک

آهنگراتعیینمیکند؟
TempoTempo HelpMetronomeHelp S ession1

WAVOکدامفرمتبرایتبادلفایلهایصوتیبیننرمافزارهایمیزباناست؟189 MFapeS WF2

190
درکدامکابل،ویدیودرسهکانالجدامنتقلشدهوهرکانالمنتقلکنندهیکرنگ

میباشد؟
C ompositeFire  WireC omponentHDMI3
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191
بااستفادهازکدامابزارمیتواناندازهیککلیپAdobe Premiereدرنرمافزار

راکمیازیادکرد؟
Ripple  Edit ToolRazor ToolS lip ToolS lide  Tool4

192
درپنجرهیذخیرهسازییکجلوهدرکدامقسمتمیتوانتوضیحاتیبرایجلوهوارد

کرد؟
NameDescriptionDistributeC omment2

193
درتنظیماتفایلآفالین،درکدامقسمتمیتوانتعیینکردچهفایلآفالینیساخته

شود؟
Audio FormatMedia  S tartC ontainsG radient Wipe3

194
اگرهدایتگرزمانیرادریکنقطهازیکسکانستودرتوقراردهید،بافشردنکدام

کلیدترکیبیمیتوانبههماننقطهداخلسکانسمنتقلشوید؟
C trl+TS hift+TC trl+S hift+TS hift+Alt+C trl+T2

Deleteازکدامگزینهاستفادهمیشود؟Snagitبرایلغوعملیاتضبطدرنرمافزار195  RecordingFinish RecordingC ancel RecordingQ uit Recording3

Edgeازکدامگزینهبرایاعمالجلوهبهحاشیهتصویرمیتواناستفادهکرد؟196  EffectsBorder EffectsBorder S tyle1همهموارد
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Oکردنمتنهایموجوددرحافظهیموقتکدامگزینهکاربرددارد؟Captureبرای197 bjectC lipboardRegionMemory2

4شدتفازدامنهبسامدکدامگزینهازپارامترهایموجنمیباشد؟198

199
،کدامدکمهراهنمارابهسمتعقبTransportدرپنلAuditionدرنرمافزار

حرکتمیدهد؟
Fast ForwardRewindLast ForwardPrevious2

حالتپیشفرضنمایشامواجصوتیکدامگزینهاست؟Auditionدرنرمافزار200
S pectral 

Frequency
S pectral PitchWave  FormNormal Form3

Cچیست؟Auditionکلیدمیانبربرایاضافهکردنیکمارکرنقطهایدرنرمافزار201 trl+MC trl+S hift+NS hift+MM4

ReverbSکدامجلوهبرایایجادفضایصوتیاستفادهمیشود؟Auditionدرنرمافزار202 pecialModulationInvert1
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203
،کدامگزینهتنظیماتمسیروAuditionدرنرمافزارSendدرتنظیمیک

خروجیرابهطورهمزماناجرامیکند؟
Pre-FaderPost-FaderAll-FaderBoth-Fader2

204
،کدامفرمتازفشردهسازیبدونافتکیفیتاستفادهAuditionدرنرمافزار

میکند؟
MP3WAVapeaif3

205
مرحلهانتخاب،دستهبندی،منظمکردنتصاویرواضافهکردنصدابهفیلمچهنام

دارد؟
4تدوینپالننماسکانس

206
،درکدامقسمتمحلذخیرهسازیپروژهمشخصPremiereدرنرمافزار

میشود؟
LocationS ave  FileBrowseFile  Name1

207
ازکدامPremiereدرنرمافزارTimelineبرایتغییرمحدودهنمایش،درپنل

ابزارمیتواناستفادهکرد؟
View ToolHand ToolS lip ToolPen Tool2

208
،برایایجاداشکلهندسیازکدامگروهمیتواناستفادهPremiereدرنرمافزار

کرد؟
C hannelTransformBasic S hapeRender4
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209
،درهنگامرنگآمیزیعنوان،باکدامنوعایجادشکلPremiereدرنرمافزار

بدونرنگ،سایهوخطدورشکلرامیتواناعمالکرد؟
G hostEliminateBevelO pacity1

210
،کدامگزینهجهتاعمالPremiereدرنرمافزارBasic 3Dدرجلوهی

نورپردازیمیباشد؟
S wivelLighting

S pecular 

Highlight
Highlight 2

211
درپنلکنترلومیکسفایلهایصوتی،کدامگزینهجهتPremiereدرنرمافزار

انتقالهدایتگربهنقطهورودیمحدودهاست؟
Point G o To O utIn G o to PointG o to O ut PointPoint G o to In4

S،درکدامقسمتنوععکسبرداریازصفحهانتخابمیشود؟Snagitدرنرمافزار212 hareC apture  TypeQ uick LaunchProfile  Type2

213
درکدامقسمتShare Properties،درپنجرهیSnagitدرنرمافزار

میتوانمحلذخیرهسازیفایلهارامشخصکرد؟
S ave  inS ave  file  inS tore  file  in3همهموارد

214
بهسایت،ازکدامگزینهاستفادهCaptureجهتارسالیاآپلودکردنعکس

میگردد؟
EmailS creencast.comDownloadFTP4
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InvertInverseReversC،ازکدامگزینهجهتمعکوسکردنرنگهااستفادهمیشود؟Snagitدرنرمافزار215 hange  C olor1

Torn EdgeS،کدامجلوهحاشیهتصویررابهصورتارّهاینمایشمیدهد؟Snagitدرنرمافزار216 aw EdgeWave  EdgeBeveled Edge2

1میکروفنلیزریمیکروفننواریمیکروفنکربنیمیکروفنمایعکدامنوعمیکروفنبراساسقانوناهمکارمیکند؟217

218
،ازکدامقسمتSession،درهنگامایجادیکAdobe Auditionدرنرمافزار

میتوانخروجیصداراانتخابکرد؟
Bit DepthS ound TypeMasterVolume  Label3

219
،کدامگزینهاگرخطنشانهیاچراغقرمزوجودداشتهباشد،Auditionدرنرمافزار

آنهارابهحالتاولیهبازمیگرداند؟
Restore  PointDefault LevelReset ValleysReset Indicators4

220
،درکدامنوعنمایشصوت،میتوانمیزاندقیقبودنAuditionدرنرمافزار

نتهایصداراویرایشکرد؟
Wave  FormS pectral Pitch

S pectral 

Frequency

Windowing  

Function
2
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221
،کدامقسمتجهتتعیینAuditionدرتنظیمخصوصیاتکلیپهایصوتیدر

میزانبلندیصدااست؟
C lip G ainC lip VolumeC lip S oundC lip Mute  1

DeleteCleanC،کدامگزینهجهتحذفکلیدمیانبرمیباشد؟Premiereدرنرمافزار222 learRemove3

223
،کدامابزارجهتتغییراندازهیکلیپهااستبهطوریکهPremiereدرنرمافزار

مدتزمانکلپروژهثابتبماند؟
Ripple  Edit ToolTrack Edit ToolS lide  ToolRolling  Edit Tool4

DistortS،جلوههایتحریفتصاویردرکدامگروهقراردارند؟Premiereدرنرمافزار224 harpenG enerateRender1

Arc ToolTriangle،ازکدامابزاربرایرسماشکالمثلثیاستفادهمیگردد؟Premiereدرنرمافزار225  ToolWedge  ToolEllipse  Tool3

226
،کدامجلوهعملجداسازیرابااستفادهازشناساییروشناییPremiereنرمافزار

انجاممیدهد؟
BlendLumaBrightnessC ontrast1



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد کاربر میکس صدا و تصویر
سؤال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

صحیح

227
ازصفحهنمایش(Capture)کدامنرمافزاربرایعکسبرداریوفیلمبرداری

استفادهمیشود؟
S nagitAdobe  Audition

Adobe  Premiere  

Pro
Adobe  Encore1

228
برایتنظیمنوععکسیافیلمبرداری،نوعخروجی،Snagitدرمحیطنرمافزار

.ازکدامگزینهاستفادهمیشود.................جلوههاو
Profile ToolbarsProfile  S ettings   C apture                  Q uick Launch2

229
SnagitدرنرمافزارCaptureبرایفیلمبرداریازصفحهنمایش،ازکدامنوع

استفادهمیشود؟
TextImageEditorVideo3

230
شدهرامیCaptureدرکدامقسمتنوعخروجیدادههایSnagitدرنرمافزار

توانتعییننمود؟
HotKeyC apture  Type                S hare                       Preview in Editor3

2هیچکدامتدوینفیلمنامهدیالوگداستانیکهدربردارندهتوضیحصحنههاییکفیلماستچهنامدارد؟231

چهکاربردیدارد؟Windowدرهنگامفیلمبرداریازیکناحیه،حالت232
ضبطپنجرهوقسمتهای

مختلفآن
ضبطفیلمازیکناحیهثابتضبطفیلمبهصورتناحیهای

تنظیماتمربوطبه

C apture
1
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WindowPropertiesFixed RegionIncludeبرایضبطنشانگرماوسکدامگزینهرابایدفعالکرد؟233  C ursor4

234
ازکدامSnagit EditorبراینمایشفیلمدرنرمافزارOptionsدرقسمت

گزینهاستفادهمیشود؟

Multiple  

Destinations
PropertiesInclude  cursorPreview in Editor4

235
،کلیکرویدکمهExtended Windowدرهنگامعکسبرداریدرحالت

Update Previewسببچهچیزیمیشود؟

پیشنمایشاندازهجدیدوارد

شده

هایعکسبرداریازپنجره

کوچکشده

ذخیرهسازیتصویریکه

قرارClipboardدرحافظه

دارد

انتخابفایلگرافیکیمورد

نظر
1

236
درهنگامعکسبرداریباتایمرازکدامگزینهبرایعکسبرداریباچندثانیهتاخیر

استفادهمیشود؟
S cheduled captureDelayed capture

Display a  

countdown
C apture  Timer2

237
برایتنظیممیزانمقیاساندازهتصویردرهنگاماعمالجلوهها،ازکدامگزینه

استفادهمیشود؟
C aptionC olor C orrectionImage  S calingBorder3

238
 ترکیبیازکدامحالت All-in-One حالتعکسبرداری، Snagit درنرمافزار 

هایعکسبرداریاست؟
RegionWindowS crolling  Window4همهموارد
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239
کردنمتنهایموجوددرپنجرهداراینوارلغزندهبهصورتCaptureبرای

دستیازکدامگزینهاستفادهمیشود؟
C lipboardC ustom S crollActive  WindowFixed Region2

240
 چهچیزیتنظیم Space Formatted درتنظیماتالیهبندیمتندرقسمت 

میشود؟

قالببندیفضایخالیبین

متون
ازبینبردنخطوطخالی

ازبینبردنفضایخالیبین

ستونها
1حفظترتیبوقالبستون

3گزینهالفوبTxtRtfDocمیباشد؟Snagitکدامیکازفرمتهایذخیرهسازیمتندرنرمافزار241

242
مقدارانرژیصوتیکهدریکثانیهازواحدسطحعمودبرراستایانتشارامواجمی

.گویند............گذردرا
4شدتصوتبلندیارتفاعطنین

243
 مشخصاتصوتیفایلبازشدهدرنرمافزاردر Adobe Audition درنرمافزار 

کدامپنلقراردارد؟
Properties            HistoryFilesMedia  Browser1

میباشد؟Sessionکدامگزینهتعریفیک244
محیطکاردرنمایش

Multitrack

فایلهایصوتیموجوددر

کامپیوتر
فایلصوتیانتخابشده

فایلصوتیبازشدهدرنرم

افزار
1
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1234سوال
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صحیح

245
در(...پخش،ضبط،توقفو)ابزارهایکنترلی Adobe Audition درنرمافزار   

کداممنوقراردارند؟
TimeViewProjectTransport4

246
Waveformبرایضبطصدادرنمای.Adobe Auditionدرنرمافزار

Editorازکدامدکمهاستفادهمیشود؟
RecordPlayS topNext1

247
برایپخشمحدودهانتخابشدهبهصورتتکراریوپشتسرهمازکدامگزینه

استفادهمیشود؟
S kip S electionS crubbing  Loop Playback   C ommandline3

WaveformMarqueeکدامگزینهموجصوتیرابراساسعناصرفرکانسآننمایشمیدهد؟248                   S pectral Pitch
S pectral 

Frequency
4

249
براینشانهگذاریواشارهبهیکنقطهیامحدودهازکدامنوعمارکراستفادهمی

شود؟
S ubclipC ueC D TrackC art Timer2

250
کدامافزونهبهعنوانیکرابطبینسختافزاروافزونههاونرمافزارمیزباناستفاده

میشود؟
VS TDirectXVDXEffects1
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شماره 

1234سوال
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صحیح

251
برایچهعملیAmplitude and Compressionجلوههایدستهی

استفادهمیشوند؟
4تقویتوشفافکردنصداتنظیمفرکانسهایصداکاهشنویزوترمیمصداایجادفضایصوتی

Restoration                  Noiseبرایتنظیمزمانبندیصوتوگامصداازکدامگزینهاستفادهمیشود؟252  G ate   Time  and Pitch  S tereo Imagery3

Sعملانتخابوجابجاییکلیپتوسطکدامگزینهانجاممیشود؟253 ession  UniqueReferenceMove  Tool4

File/Oجهتصادرکردنفایلهایموجوددربرنامهازکداممنواستفادهمیشود؟254 penFile/S aveFile/ExportFile/Import3

255
..................جهتسادهکردنمحیطکاریوسازماندهیفایلهایموجودازپنل

.استفادهمیشود
ProjectMetadataEffects  RackFile2

کدامگزینهازویژگیهایویدیویدیجیتالاست؟256
بهراحتیتحتتاثیرنویزقرار

میگیرند

برایارسالاطالعاتازمنطق

باینریاستفادهمیکنند
بهتدریجازبینمیروند

کپیکردنآنهاباعثافت

کیفیتمیشود
2
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257
می...................تعدادپیکسلهاییکهدریکاندازهمعیننمایشدادهمیشود   

.گویند
1آرایهپیکسلهانرخفریمنرختجدیدوضوحتصویر

258
نمایشدادهشدهکهدرابتداخطوطبه................دراسکنپیوستهتصویربهصورت

.نمایشدادهمیشوند..........وسپسخطوط..........شماره
4زوج-فرد–خطوطافقیفرد–زوج–خطوطافقیزوج-فرد–خطوطعمودیفرد–زوج–خطوطعمودی

HDMISاستفادهمیشود؟HDکدامکابلبرایانتقالتصاویردرتلویزونهای259 -VideoFireWireC omponent1

USکدامرابطزیردارایپایداریکمترینسبتبهبقیهمیباشد؟260 BS C S IFireWireHDMI2

FileWindowEditMultitrack2براینمایشیامخفیکردنپنلهاازکداممنوعملمیشود؟261

چیست؟Reset Workspaceکاربردگزینه262
بازگرداندنفضایکاریبه

حالتاولیه
1تغییرنامفضایکاریایجادفضایکاریجدیدحذففضایکاری
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1234سوال
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Sبرایاضافهکردنمسیرهایویدیوییازکدامگزینهاستفادهمیشود؟263 ubmixTimelineProjectAdd Tracks4

2همهمواردتغییرحالتنمایشیشروعذخیرهاتمامذخیرهسازیچیست؟Recordدرهنگامذخیرهیویدیویآنالوگکاربردگزینه264

1تغییربزرگنماییلغزشویدیوتغییرمحدودهنمایشیبرشکلیپچهعملیانجاممیدهد؟Razor ToolابزارToolsدرپنل265

EffectsEffectsدرکدامپنلقراردارند؟Adobe Premiere Proجلوههایاستانداردنرمافزار266  C ontrolEffects  RackProject1

267
درنرمافزارپریمیربرایتنظیمپارامترهایجلوهدرطولیکبازهزمانیازکدامگزینه

استفادهمیشود؟
UtilityKeyframeTimelineS tylize2

4تبدیلتدریجیجلوههاKeyframeحذفتنظیمپارامترهایجلوهایجاداشکالهندسیکاربردویژگیدرونیابیدرکدامگزینهآمدهاست؟268
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Roll StillDefault RollDefault Cدرنرمافزارپریمیربرایایجادعنوانمتحرکافقیازکدامگزینهاستفادهمیشود؟269 rawlDefault S till 3

270
درهنگامتنظیمخصوصیاتمتندرقسمتTitle Propertiesدرپنل

Kerningچهچیزیتنظبممیشود؟
1نوعفونتاندازهفونتفاصلهخطوطازیکدیگرفاصلهحروفازیکدیگر

271
استفاده.....................برایرسمRounded Corner Rectangleازابزار

.میشود
2مثلثباوترمنحنیشکلرسمدایرهوبیضیمربعومستطیلباگوشههایگردرسممربعومستطیل

272
درتنظیماتزمانبندیدرهنگاممتحرکسازیمتنجهتشروعحرکتمتنازخارج

صفحهکدامگزینهبهکارمیرود؟
S tart O ff S creenEnd O ff S creenC rawl RightC rawl Left1

273
درساختشمارشمعکوسبرایشنیدنصدایبوقدرهنگاماتمامشمارشمعکوس

ازکدامگزینهاستفادهمیشود؟
C olorPreviewC ue  Blip on outProject3

274
درهنگامساختاسالیدبرایقرارگرفتنتصاویررویکلیپهایموجودازکدام

گزینهاستفادهمیشود؟
S equentially                 C lip O verlap          Insert EditO verlay Edit4
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1234سوال
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برایاضافهکردنشیارهایصوتیبهسکانسازکداممنوبایدعملنمود؟275
S equence /Add 

Tracks

S equence /Delete  

Tracks
Edit/Add Tracks

Edit /Delete  

Tracks
1

276
 Adobe Premiere Pro کدامگزینهازانواعمارکرهایموجوددرنرمافزار 

نمیباشد؟
Encore  C hapteFlash C ue                 C lipVolume3

LumaCکدامجلوهیجداسازعملجداسازیرابراساستشخیصرنگانجاممیدهد؟ 277 hromaMotionKeying2

صحیحاست؟Texturizeکدامگزینهدرموردجلوه278

میتوانیککلیپرابه

صورتیکطرح،رویکلیپ

دیگرقرارداد

میتوانازشیارهایویدیویی

مخفیبهعنوانطرحاستفادهنمود

ازاینجلوهبرایترکیب

کردندوکلیپاستفادهمی

شود

4گزینهالفوب

279
کدامقسمتبرایتیرهیاروشنChromaدرهنگاماستفادهازجلوهیجداساز

کردنسایههابهکارمیرود؟
C utoffThresholdBlendS imilarity1

Cچنانچهبخواهیدارتباطبینصداوویدئوراقطعکنید،ازکدامگزینهاستفادهمیکنید؟280 lip / G roupC lip / UnlinkC lip / O verlayC lip / Link2
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281
استفادهازکدامفیلتربهشمااینامکانرامیدهدتاپنجنوعنورمتفاوترابهروش

جلوههایویژهدریککلیپویدئویییاتصویریایجادنمایید؟
C amera  BlurProc Amp Lighting  effects

Brightness  & 

C ontrast
3

Offlineایجادسکانسچیست؟Nested Sequenceکاربردگزینه282
تعدادکادرهایفیلمراقبلاز

رسیدنبهحداکثرسرعت
4ایجادسکانستودرتوایجادسکانسفرضی

283DurationدرتنظیماتTransitionهاچهچیزیرامشخصمیکند؟

محلقرارگرفتنترانزیشنرا

نسبتبهمحلتالقیدو

کلیپتعیینمیکند

ترانزیشندرچهتعدادفریماجرا

شود

تصویربعدازچهزمانیپخش

میشود

تصویراولچهزمانیخاتمه

.مییابد
2

284Chromakeyچیست؟
جهتحذفیاجداسازیپشت

زمینهازتصویراصلیمیباشد

برایتغییرکانالهایرنگی

استفادهمیشود

جهتجایگزینییکرنگبه

رنگدلخواهاستفادهمیشود

نوعترکیبجلوهیاتصویررا

تعیینمیکند
1

285
بهکمکاینابزارمیتوانیدنقطهورودوخروجیککلیپدرتدوینراتغییردهید

طوریکهزماناجرایآنکلیپوکلیپمجاورآنبدونتغییربماند؟
Razor ToolsRate  stretchS lipRolling  Edit3

1انتقاالتصوتیذخیرهتغییراتاعمالشدهتغییرباندهایچپوراستضبطصداتوسطنرمافزارچیست؟Enable Track for Recordingکاربرد286
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287
درکدامفیلدتعدادتراکهایویدئوییوصوتیوهمچنینتنظیماتکانالهای

صوتیرامیتوانبهطوردستیتغییرداد؟
PresetTrackNew sequenceRender2

4همهمواردفریموسکانسصحنهوسکانسفریمونماکدامیکازگزینههایزیرازاجزاءساختمانفیلماست؟288

مقدمه،نقطهاوج،نتیجهیکفیلمنامهخوبدارایچهمشخصاتیمیباشد؟289
مقدمه،گره،نقطهاوج،گرهگشایی،

نتیجه،تأثیرگذاری
2مقدمه،گره،نتیجه،تأثیرگذاریمقدمه،گره،نقطه،نتیجه

Audio EffectOانتخابکدامگزینههرنوعتغییردرشیارهایصوتیضبطوذخیرهمیگردد؟290 ffLatchWrite   4

Cصوتیپیشفرضنرمافزارپریمیرکداماست؟Transitionکلیدمیانبر291 trl / DC trl / Alt / DS hift/C trl/DAlt / C trl / D3

Anchor point  RotationSبااستفادهازکدامگزینهمیتوانمرکزثقلتصویرراجهتچرخشتغییرداد؟292 calePosition1
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انتقالصدابررویتصویرکدامیکازگزینههایزیرتعریفکپچرگیریاست؟293
انتقالتصویردوربینبهداخل

رایانه
2میکسصداوتصویرجداکردنصداوتصویرازهم

294
کدامپنجرهبراینمایشویرایشهاییکهبررویکلیپهایتایمالینانجامداده

ایمبهکارمیرود؟
ProgramInfoEffectS ource1

Sباکدامگزینهزیرمیتوانحجمصدایکلشیارراتغییرداد؟295 how Track VolumeTrackS how WaveformS how C lip Volume1

296
درTime LineراداخلپنجرهSourceکلیکرویآن،کلیپموجوددرپنجره

.رویکلیپهایدیگربدونجابهجاکردنآنهاقرارمیدهد(CTI)محلخطتدوین
LiftInsertO verlayExtract3

297Pluginچیست؟
بهفیلترهایصوتیگفته

.میشود

پروژههاییکهشاملکلیپهای

Offlineمیباشند.

نرمافزارهایجانبیکهبر

قابلیتهایپریمیراضافه

.میکند

3جلوههایویژه

Preکدامگزینهتعدادکادرهایقابلنمایشفیلمقبلازشروعتیتراژراتعیینمیکند؟298  RollEase  InPost RollS tart of S creen1
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299
سایه................رنگدورمتنو.....................میتوانیدرنگمتن............ازقسمت

.آنراتنظیمکنید

Tracking – Kerning 

– Stroke

Fill – Stroke – Font 

S tyle

FontStyle – Hight – 

Fill

Shadows – Stroke – 

Fill
4

Cازکدامفیلترجهتبرشزدناطرافکلیپهااستفادهمیشود؟300 ropUtilityC amera  ViewPrespective1


