
دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد تدوین و میکس رایانه ای

ال
سؤ

ره 
ما

ش

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1
 کدام Windowاگر بخواهیم صفحه کاری را به همان حالت اولیه برگردانیم از منوی 

گزینه را انتخاب می کنیم؟
Delete  work space

Work S pace  / New 

Work S pace
Workspace

Workspace  / Reset 

C urrent
4

Cچنانچه بخواهید ارتباط بین صدا و ویدئو را قطع کنید، از کدام گزینه استفاده می کنید؟2 lip / G roupC lip / UnlinkC lip / OverlayC lip / Link2

3
استفاده از کدام فیلتر به شما این امکان را می دهد تا پنج نوع نور متفاوت را به روش 

جلوه های ویژه در یک کلیپ ویدئویی یا تصویری ایجاد نمایید؟
C amera  BlurLighting  effectsProc  Amp 

Brightness & 

C ontrast
2

Offlineایجاد سکانس  چیست؟Nested Sequenceکاربرد گزینه 4
تعداد کادرهای فیلم را قبل از رسیدن 

به حداکثر سرعت
4ایجاد سکانس تو در توایجاد سکانس فرضی

5Duration در تنظیمات Transitionها چه چیزی را مشخص می کند ؟ 

محل قرار گرفتن ترانزیشن را 

نسبت به محل تالقی دو کلیپ 

تعیین می کند

ترانزیشن در چه تعداد فریم اجرا شود
تصویر بعد از چه زمانی پخش می 

شود
2.تصویر اول چه زمانی خاتمه می یابد

6Chromakeyچیست؟ 
جهت حذف یا جداسازی پشت 

زمینه از تصویر اصلی می باشد

برای تغییر کانال های رنگی استفاده 

می شود

جهت جایگزینی یک رنگ به رنگ 

دلخواه استفاده می شود

نوع ترکیب جلوه یا تصویر را تعیین 

می کند
1
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7
به کمک این ابزار می توانید نقطه ورود و خروج یک کلیپ در تدوین را تغییر دهید طوری 

که زمان اجرای آن کلیپ و کلیپ مجاور آن بدون تغییر بماند؟
Razor ToolsRate  stretchS lipRolling  Edit3

8
کوچکترین جزء فیلم است و برابر است با، هر بخش از فیلم که در آن دوربین بدون 

.خاموش شدن، یک برداشت مستمر داشته است
3شاتنماپالنسکانس

1انتقاالت صوتیذخیره تغییرات اعمال شدهتغییر باندهای چپ و راستضبط صدا توسط نرم افزار چیست ؟Enable Track for Recordingکاربرد 9

10
در کدام فیلد تعداد تراک های ویدئویی و صوتی و همچنین تنظیمات کانال های صوتی را 

می توان به طور دستی تغییر داد؟
PresetTrackNew sequenceRender2

11
کدام یک از گزینه های زیر یکی از کاربردهای مهم تعیین نقاط حساس در کلیپ ها و 

همچنین مرتب سازی و هماهنگی کلیپ هاست؟
S equenceTime  LineBinMarker4

4همه مواردفریم و سکانسصحنه و سکانسفریم و نماکدام یک از گزینه های زیر از اجزاء ساختمان فیلم است؟12
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13
ازکدام فیلترجهت به هم ریختن پیکسل های درون یک کلیپ برای ایجادجلوه های ویژه 

استفاده می   شود ؟
DistortC olor C orrectionBlur & S harpenBlending1

14
در این مرحله تدوین گر، نماهای مختلف فیلم را بدون حذف هیچ یک از برداشت های 

اضافی به شکلی که قرار است در فیلم نمایش داده شود، پشت سر هم مرتب می نماید ؟
AssemblyRough C utFine  C utC ut1

مقدمه، نقطه اوج، نتیجهیک فیلم نامه خوب دارای چه مشخصاتی می باشد ؟15
مقدمه،گره،نقطه اوج،گره گشایی، نتیجه 

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

Audio EffectOانتخاب کدام گزینه هر نوع تغییر در شیارهای صوتی ضبط و ذخیره می گردد ؟16 ffLatchWrite  4

C صوتی پیش فرض نرم افزار پریمیر کدام است ؟Transitionمیان بر 17 trl / DS hift/C trl/DC trl / Alt / DAlt / C trl / D2

RotationAncher point  Sبا استفاده از کدام گزینه می توان مرکز ثقل تصویر را جهت چرخش تغییر داد ؟18 calePositiont2
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4همه ی موارددالبیاستریومونوکدام یک از گزینه های زیر از روش های صدا می باشد ؟19

20
می ..............................  به تعداد تصاویری که در هر ثانیه به نمایش در می آید، اصطالحاً

.گویند
S ample  rateFrame  rateUpper fieldLower field2

21
 شده ویدئویی و Captureدر این فیلد هم می توان مسیر ذخیره سازی فایل های 

صوتی و هم چنین پیش نمایش صوتی و تصویری را مشاهده و یا تغییر داد ؟
G eneralProject TrackS cratch disks4

2میکس صدا و تصویرجدا کردن صدا و تصویر از همانتقال تصویر دوربین به داخل رایانهانتقال صدا بر روی تصویرکدام یک از گزینه های زیر تعریف کپچر گیری است؟22

23
برای ساخت تیتراژ ابتدایی و یا انتهایی یک کلیپ و یا زیرنویسی های متحرک از گزینه 

.استفاده می شود ................
S tart O f S creenRoll/ C rawlTitle  S tylesPost Roll1

24
برای اینکه بتوان از پوشه پروژه در مسیرهای مختلف استفاده کرد بدون این که با مشکل 

Off Lineها مواجه شویم از کدام دستور استفاده می کنیم ؟ 
Project S ettingProject ManagerExportMake  O ff Line2
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New / Sبرای ایجاد یک کادر ساکن در یک سکانس از کدام گزینه استفاده می کنیم؟25 equenceMarkerFrame  HoldS peed/Duration3

Timeبرای ایجاد جلوه سرعت متغییر در طول یک کلیپ از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟26  RemappingS peed / DurationC lip S peedReverse  S peed1

Sکدام گزینه زیر برای حذف فضای خالی بین دو کلیپ مورد استفاده قرار می گیرد ؟27 electionRazorRipple  DeleteKey Frame3

WAVMP3 HDIAIF3کدام یک از گزینه های زیر فرمت یا پسوند فایل های صوتی نمی باشد ؟28

تعیین نقطه شروع تیتراژ است ؟Start Of Screenکدام یک از موارد زیر کاربرد گزینه ی 29
تعداد کادرهای فیلم قبل از رسیدن به 

حداکثر سرعت
تعداد کادرهای قابل نمایش فیلم

تعداد کادرهای نمایش فیلم پس از 

اتمام تیتراژ
1

4پالنشاتنرخ فریمسکانس.می گویند ............................. به مجموعه فریم ها وقتی پشت سر هم قرار می گیرند30
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31
................................ را میگیریم (Z)هنگامی که کنترل شیفت و  (Premiere)در پریمیر

؟
.چند مرحله به جلو می آید.ثابت می مانیم.چند مرحله به عقب می رویم

چند مرحله به عقب می رویم و چند 

.مرحله به جلو می آید
1

File از کدام مسیر استفاده می کنید ؟Titleبرای نمایان شدن پنجره 32  / New / TitleC lip / TitleProject/TitleFileC lip / New / Title3

Export to EDLAdobe از نرم افزار پریمیر گرفت ؟PDFبا کدام یک از گزینه های زیر می توان خروجی 33  C lip NotesMediaExport To Tape1

 چیست ؟Set Encore Chapter Markerکاربرد گزینه 34
 در نرم افزار DVDساخت منوی 

Encore

 در نرم افزار Markerساخت 

Encore

 در نرم افزار Chapterساخت 

Encore

ساخت منو در نرم افزار 

Photoshop
3

35
 در تنظیمات خصوصیات شیارهای ویدئویی تایم الین Set Display Styleعملکرد 

چیست ؟

نحوه نمایش کلیپ ها در شیار را 

تغییر می دهد

فریم ابتدا و انتهای کلیپ را نمایش می 

دهد

 ها را Key frameحالت نمایش 

غیر فعال می کند
1.فقط نام کلیپ نمایش داده می شود

36
با استفاده از این ابزار می توان از محل مورد نظر تمامی محتویات یک شیار صوتی یا 

تصویری را انتخاب کرد؟
S lideTrack S electRolling  EditS election2
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2همه مواردآنالوگدیالوگمنولوگکدام یک از گزینه های زیر گفتگو و مکالمه بازیگران با یکدیگر است ؟37

4همه مواردحذف فضای مرده پالنشکستن خط فرضیمرور زمان و ایجاد تشابه.کدام یک از گزینه های زیر کاربرد دیزالو است38

39
کدام پنجره برای نمایش ویرایش هایی که بر روی کلیپ های تایم الین انجام داده ایم 

به کار می رود ؟
ProgramInfoEffect S ource1

After EffectsWordOn LocationPhotoshop2فایل های ایجاد شده در کدام برنامه را نمی توان وارد نرم افزار پریمیر کرد ؟40

Sبا کدام گزینه زیر می توان حجم صدای کل شیار را تغییر داد ؟41 how Track VolumeTrackS how WaveformS how C lip Volume1

DistanceSاین مجموعه فیلترها برای ایجاد جلوه های سه بعدی در کلیپ ها استفاده می شود؟42 cratchesPerspectiveRender3
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ProgramEffectS در کدام قسمت نرم افزار پریمیر قرار دارد ؟Motionپنجره 43 ourceEffect C ontrols4

 چیست ؟Uniform Scaleکاربرد گزینه 44
تصویر را هم در عرض و هم در 

.طول تغییر اندازه دهیم
تصویر را در طول تغییر اندازه دهیمجهت چرخش تصویر به کار می رود

تصویر را به طور جدا گانه در عرض 

.و طول تغییر اندازه دهیم
4

45
نمایی است تمام قد از موضوع که اگر انسان مد نظر باشد نمایی از پایین پای انسان تا " 

تعریف کدام یک از گزینه های زیر است؟. "کمی باالی سر می باشد
1(Medium Shot)مدیوم شات (Close up)کلوز آپ (Long Shot)النگ شات (Full Shot)فول شات

 چیست؟Project Manager در پنجره Make Off Lineکاربرد گزینه 46

فایلهای موجود در پروژه به صورت 

  Offlineلیستی از فایل های 

.ذخیره می شوند

اگر نام فایل ها را تغییر دهد این امکان 

به وجود خواهد آمد که پروژه با نام 

.های جدید نیز قابل استفاده باشد

با انتخاب این گزینه می توان فقط 

فایل هایی را که در پروژه استفاده 

.شده اند در یک پوشه مجزا قرار داد

پروژه را به همراه تمامی فایل ها و 

رسانه های موجود در آن به طور 

کامل در یک پوشه مستقل ذخیره 

.می کند

1

47
 می توان مسیر ذخیره شدن فایل Export Settingبا انتخاب این گزینه در پنجره 

خروجی را عوض کرد؟
Media

Out Put  

Name
EncorelLocation2

دستور خروجی به صورت فیلم چیست؟48

File/

Export/

Film

File/

Export/

Type

File/

Export/

Media

File/

Export/

Title

3
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 چیست؟DVDدستور خروجی برای ساخت 49

File/

Export/

DVD

File/

Adobe  Dynamic  Link

/send to Encore

File/

Export/

Type

File/

Export/

EDL

2

50
با استفاده از کدام گزینه های موجود، فاصله بین حروف در یک تیتراژ را افزایش یا کاهش 

می دهید؟
FontFont S izeKerningFont S ize  & Kerning3

PrerollEaseکدام گزینه تعداد کادرهای قابل نمایش فیلم قبل از شروع تیتراژ را تعیین می کند؟51  InPost RollS tart of S creen1

52
 ضبط شده و نرم افزار به طور Motionباعث می شود که تغییرات .....................ایجاد 

بعدی محاسبه نماید؟.......................اتوماتیک این تغییرات را تا 
Animation MotionKey Frame , Key FramePosition, S caleRotation, Position2

3فاصله بین دو پیک فرکانسیتعداد نوسان امواج در واحد ثانیههم زمانی صدا یا تصویرترکیب دو یا چند صوت با یکدیگرفرکانس صوتی چیست؟53

54
کدام یک از گزینه های زیر برای کلیه تراک های صوتی به صورت پیش فرض انتخاب 

شده است؟
O ffWriteReadLatch3
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Sاز کدام فیلتر برای تغییر رنگ از یک رنگ به رنگ دیگر استفاده می شود؟55 olid colorS harpenTintC hange  to C olor4

RenderTimeTransitionSاز زیر مجموعه کدام فیلتر برای تغییر نرخ فریم کلیپ ها استفاده می شود؟56 tylize2

57Pluginsبه فیلترهای صوتی گفته چیست؟
پروژهایی که شامل کلیپ های 

Offlineمی باشند 

نرم افزارهای جانبی که بر قابلیت 

های پریمیر اضافه می کند
3جلوه های ویژه

58
 در شروع دومین کلیپ، انتخاب کدام گزینه صحیح می Transitionبرای قرارگیری 

باشد؟
End At C ut IconC enter At C ut IconS tart At C ut IconS econd At C ut Icon3

C به عنوان جلوه ی بین کلیپی پیش فرض مشخص شده است؟Transitionکدام 59 ube  S pinC ross  DissolveDither DissolveC enter split2

60
 استفاده Effect controlجهت بر عکس عمل کردن ترانزیشن از کدام گزینه پنجره 

می شود؟
S how actual sourceS tart , EndReverseS tart at C ut3
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61
 نشان دهنده ی کدام Sourceزمان نمایش داده شده در سمت راست و پایین پنجره 

گزینه است؟
طول ناحیه انتخاب شدهزمان جاریطول کلیپ

طول کلیپ و طول ناحیه انتخاب 

شده
4

62
قطعه ....................برای انتخاب جداگانه تصویر و یا صوت هر کلیپ با نگه داشتن کلید 

مورد نظر را کلیک می کنیم
C utAltS hiftC trl2

Title.می گویند.............به ناحیه محافظت شده عنوان ها یا نوشته ها 63  safe  areaInterlaceAction safe  areaProgressive1

Frame.می گویند................................به نسبت پهنا به ارتفاع تصویر اصطالحاٌ 64  ratePixel aspect ratioAspect ratioS ample  rate3

65
ر این روش یک تصویر جانشین تصویر دیگر می شود به طوری که تصویر A1:G66+د

.دوم به صورت اسالیدی تصویر قبلی را پوشانده و به اصطالح آن را جاروب می کند
DissolveFade  - inFade  outWipe4

66Capture عبارتست از  :
انتقال تصویر وصدا ازکامپیوتر به 

ویدیو

انتقال فیلم ازصفحه نمایش به پنجره 

(پنجره سکانس)تایم الین

انتقال فیلم ازپنجره پروژه به صفحه 

نمایش

انتقال صدا وتصویر از دوربین یا 

دستگاه تلویزیونی به کامپیوتر و 

ذخیره آن درقالب فایل

4
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67Frame rate2429.9725303  سیستم تلویزیونی ایران چند فریم درثانیه است ؟

durationspeedrateopacity2کدام دستور برای تغییر سرعت کلیپ می باشد ؟68

69Premiere23 و 1تدوین غیرخطیتدوین گرافیکی ثابتتدوین خطی  چه نوع ویرایشگری است ؟

2فاین کا تراشراف کاتشات لیستقبل ازتدوین فیلم چه چیزی دراختیار تدوینگر قرار می گیرد ؟70

2فریم تایمفریم سایزتایم کداج نامبرشماره زمانی هر فریم ویدیویی چیست ؟71

CMYHSدرسینما و ویدیو کدام است ؟ (سه رنگ اصلی  )سه نور اصلی 72 LLABRG B4
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73clip یا footageفیلم تصاویر خوانندهبه چند صحنه از فیلم می گویند چیست ؟
به بخشی از یک صحنه فیلم می 

گویند
3فیلم کوتاه تبلیغاتی فیلم سینمایی

چیست ؟ (یا فیلتر )تفاوت ترانزیشن با افکت 74

ترانزیشن اول یا آخر یا بین دو 

کلیپ قرار می گیرد ولی افکت 

روی پالن قرار می گیرد

افکت بین دو پالن ولی ترانزیشن بین 

دو کلیپ قرار می گیرد

ترانزیشن بین دوکلیپ ولی افکت 

اول یا آخر کلیپ قرار می گیرد

فیلتر روی پالن ولی افکت بین دو 

پالن قرار می گیر د
1

استاندارد شدت صدا در روش آنالوگ و دیجیتال چقدر است ؟75
 3DB دی بی در 0 درآنالوگ و 

دیجیتال
0DB 12درآنالوگ و dBدر دیجیتال 

صفر دسی بل در آنالوگ و منفی 

دوازده دسی بل در دیجیتال
34و 2

 چه کاربردی دارد ؟sequence یا time lineپنجره 76
برای آوردن یک کلیپ به مونتاژ 

است
پنجره نمایش مونتاژ پالنها

مونتاژ کلیپها ومیکس وصداگذاری و 

افکت گذاری
3مونتاژ ومیکس صدا وتصویر

4همه موار دمیکس صداهاکنترل سطح صداضبط مستقیم صدا چیست ؟audio track mixerکاربرد پنجره 77

barsفایل لیدر شمارش معکوس برای ابتدای فیلم درکجا قراردارد ؟78  & tonecolor matte
کلیک راست درپنجره پروژه و ازآن 

new item
3هیچکدام
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fileبرای گرفتن یک عکس از فیلم کدام گزینه صحیح است ؟79  > export > media
کلید اکسپورت فریم ازمانیتورسورس یا 

مانیتورپروگرام
file  > export > framefile  > export > tape2

effect > motioneffect control > motionبرای متحرک سازی قاب تصویر ازکدام پنجره وکدام موضوع استفاده می شود ؟80
effect control > 

opacity

effect control > 

position
2

برای ایجاد عناوین وجمالت بصورت زیرنویس کدام گزینه صحیح است ؟81
درپنجره پروژه راست کلیک و ازآن 

تایتل
درپنجره افکت و ازآن تایتل

درپنجره تایتل از آیکون رول کرال 

crawlموضوع 

File  > new > title > 

roll
3

با کدام افکت می توان کلیپ مربوطه را با کلیپ زیرین سوپر ایمپوز کرد82
 )با افزایش افکت تیرگی

opacity ) کلیپ مربوطه
با افکت کروماکیdistortبا استفاده از افکت 

 )با کاهش افکت تیرگی 

opacityکلیپ مربوطه 
4

:تدوین فیلم سینمایی در روش آنالوگ در سه مرحله به ترتیب زیر انجام می گرفت 83
فاین  –راف کات  –دکوپاژ تدوین 

کات
3فاین کات –ریتم  –دکوپاژ تدوین فاین کات –راف کات  –اسمبلی ریتم –راف کات - دکوپاژ تدوین 
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مچ کات و جامپ کات درکدام گزینه صحیح است ؟84

مچ کات یعنی درمحل کات پالن 

بعدی در ادامه پالن قبل باشد و 

جامپ کات یعنی در ادامه قبلی 

نباشد

مچ کات یعنی با پالن قبلی جور باشد و 

جامپ کات یعنی با پالن قبلی دارای 

پرش باشد

مچ کات یعنی درمحل برش پالن 

بعدی در ادامه فریم های حرکتی 

پالن قبل باشد و جامپ کات یعنی 

درمحل برش در ادامه تداوم پالن 

قبل نباشد

مچ کات یعنی صحنه بعدی در ادامه 

تداومی صحنه قبل باشد و جامپ 

کات یعنی صحنه بعد در ادامه قبلی 

نباشد

3

levellightingافکت تغییر رنگ و نور در کل یک فریم کدام گزینه است ؟85  effectcolor & lightcolor balance4

2کاتشات لیستتمپوریتمگفته می شود. . . .در عملیات تدوین فیلم به طول هرپالن درمونتاژ اصطالحا 86

87trimبرش کلیپافکت گذاری تصویرافکت گذاری صدا چیست ؟

کم وزیاد کردن اول یا آخر کلیپ و 

تغییر مدت زمانی دوکلیپ مجاورهم 

درتایم الین

4

برای حذف فضای خالی دربین کلیپ های واقع درتایم الین کدام گزینه می باشد ؟88
کلیک راست درفضای خالی وکلیک 

clear
کلیک راست درفضای خالی ودیلیت

کلیک راست درفضای خالی وکلیک 

ریپل دیلیت
3هر سه مورد
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درزیرمانیتور سورس کلید اینسرت چه عملی انجام می دهد ؟89
فقط تصویر را به تایم الین منتقل 

می کند

صدا وتصویر را به تایم الین منتقل می 

کند

فقط بخش عالمت گذاری شده را به 

تایم الین منتقل می کند
3هیچکدام

 از کیبوردO و Iبا کلید  ا ز مانیتورسورسO و Iبا کلید چگونه است ؟ (سورس)عالمت گذاری ابتدا و انتهای انتخابی فایل درمانیتور بازبینی 90
با کلید مارک این و مارک آوت 

کیبورد
32 و 1

مسیر ایجاد ماسک کجاست ؟91
پنجره افکت کنترل زیرمجموعه 

opascity
1هر سه موردمنو بار کلیپ موضوع ماسکمنوبار ادیت موضوع ماسک

34 و 2اودیو افکتافکت اکواالیزر صداویدیو افکت چیست ؟EQافکت 92

4ازمنوبار ادیت در موضوع پریفرنسسازمنوبار فایل موضوع تنظیم پروژهازمنوبار فایل موضوع مدیریت پروژهازمنوبار فایل موضوع سیو ا کپی کردن اتومات پروژه درکجاست ؟saveتنظیم مدت 93

3ویدیو افکتویدیو ترانزیشنروی صدابرای تنظیم رنگکاربرد افکت وایپ درکجاست ؟94
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ابزار رولینگ ادیت چه کاری انجام می دهد ؟95
مدت کلیپ را درتایم الین کم می 

کند
سرعت کلیپ را زیاد می کندمدت کلیپ را درتایم الین زیاد می کند

درمحل اتصال دوکلیپ مجاور 

درتایم الین مدت یکی را کم 

ودیگری را به همان انداره زیاد می 

کند

4

4افکت ترانزیشنی به شکل ورق زدنافکت ویدیوییافکت ترانزیشنیافکت صوتی چیست ؟page turnافکت 96

ایجاد الیه اجاست منت چگونه است ؟97
ازمنو فایل بعد نیو و ازآن اجاست 

منت الیر

کلیک راست درپنجره پروژه و نیو آیتم 

و ازآن اجاست منت الیر
3ازمنو ادیت و ازآن اجاست منت الیر2 و 1

nero encodermediaنرم افزار کانورتور برنامه پریمیر کدام است ؟98  encodercreate  DVD
total vedio 

converter
2

crawlverticalhorizontalroll4ایجاد حرکت ازپایین به باالی یک عنوان درپنجره تایتل کدام گزینه است ؟99

3هر سه مور دتریبل- اکو  –باس  –ریورب پیچ –کنتراست  –باس  –بلور اکو –تریبل - ساند  –باس کدام گزینه افکتهای صوتی هستند ؟100
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LCDLEDFULL HD4k4جدیدترین پخش تلویزیونی دنیا ؟101

ctrl + Iکلیدهای کلیک راست و ایمپورتبرای وارد کردن عکس درپنجره تایتل چه باید کرد ؟102
ازمنو اینسرت و موضوع اینسرت 

گرافیک
3کلیک راست و از آن اینسرت

برای جایگزین کردن عکسی درتایم الین با عکس تنظیماتی درفتوشاپ چه بایدکرد ؟103
درپنجره پروژه کلیک راست و ازآن 

ریپلکس از فتوشاپ

کلیک راست روی عکس درتایم الین 

و ازآن ریپلکس از فتوشاپ

عکس مربوطه را ازفتوشاپ ایمپورت 

درپروژه       می کنیم
22 و 1

4ایمپورتاکسپورتایجاد دیزالوبرقراری افکت روی پالن چه کاربردی دارد ؟ctrl + Iکلید میانبر 104

ذخیره کردن افکتی با تنظیمات آن چگونه است ؟105
انتخاب فایل و بعد از منوبار فایل    

        save  as  a  copy

کلیک راست روی آن افکتها و ازآن      

 save  preset

copy ازآن افکت و paste روی 

ویدیو افکت در پریست

کلیک راست روی آن افکتها و ازآن 

save preset این افکت در 

افکتهای پریست اضافه می شود

4

2انتخاب ماسکانتخاب افکتتنظیم افکت صدا وتصویرتنظیم صداکاربرد پنجره افکت کنترل چیست ؟106
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1ایجاد حرکت به افکتایجاد حرکت چرخشیایجاد حرکت به قاب تصویرایجاد حرکت به قاب تصویر و افکت چیست ؟motionکاربرد 107

34 و2زمان ترانزیشنزمان کلیپسرعت کلیپ چه چیزی را مشخص می کند ؟durationگزینه 108

سرعت ریورس کلیپ را زیاد می کندمدت کلیپ را کم می کندمدت کلیپ را زیاد می کند چه کاری انجام می دهد ؟rate stretchابزار 109
ایجاد سرعت اسلو وفست موشن 

کلیپ
4

1تغییر نمی کندمعکوسکمزیادمی شوند. . . . . . در اسلو موشن تعداد فریمها 110

2دیلیتکاتآن لینکلینکجدا کردن صدا ازتصویر کلیپ کدام گزینه است ؟111

2هیچکدامتفکیک صدا ازتصویرهمرمانی صدا وتصویرمیکس کردن؟. . . . . . .  کردن یعنی syncدر تدوین فیلم 112
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ازمنوبار فایل و ازآن نیو ترکبرای اضافه کردن ترک چدید به تایم الین چه باید کرد ؟113
     درتایم الین کلیک راست و          

   add track
از منو کلیپ و ازآن اد ترک

در پنل تایم الین کلیک راست و اد 

ترک
4

3درمنوبار سکانسدرمنوبار ادیتدرمنوبار کلیپدرمنوبار فایلمعرفی شورت کاتها درکجاست ؟114

ازمشخصه استاندارد صدای دیجیتال درتلویزیون ایران کدام گزینه صحیح است ؟115
 بیت 16 – هزار هرتز 48فرکانس 

FMبا روش  –استریو  –

 – بیت 16 – کیلو هرتز 48فرکانس 

PCMبا روش  –استریو 

 بیت 24 – هزار هرتز 96فرکانس 

FMبا روش             –استریو  –

 بیت 16 – کیلو هرتز 48فرکانس 

PCMبا روش  –دالبی دیجیتال  –
2

 چه کاری انجام می دهد ؟player              در زیر مانیتور insertابزار 116
 را درمانیتور      binفایل درپنجره 

     نمایش  می دهد

کلیپ درمانیتور را داخل پنجره بین 

قرارمی دهد

بخش انتخابی درمانیتور را در بعد 

ازمحل هد درتایم الین قرار می دهد 

تا به کلیپهای تایم الین اضافه بشود

بخش انتخابی درمانیتور درمحل هد 

درتایم الین روی کلیپ موجود 

قرارمی گیرد وجایگزین آن بخش 

می شود

3

برای برش قاب تصویر ازباال وپایین و یا از چپ و راست چه باید کرد ؟117
ازابزارشکل قیچی درنوارابزارتایم 

الین استفاده می کنیم
crop وازآن با ابزارهای F7با کلید 

کلیک راست روی فایل درتایم الین 

 ودرآن با layouterوبا موضوع 

cropابزارهای 

34 و 2

برای حذف فاصله خالی بین کلیپ ها در تایم الین چه باید کرد ؟118
کلیک درفاصله خالی و ازکیبورد 

دکمه دیلیت
کلیک راست درفاصله خالی واز آن کلییر

کلیک راست درفاصله خالی وازآن 

delete gapکلیک روی 
3هر سه مورد



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد تدوین و میکس رایانه ای

ال
سؤ

ره 
ما

ش

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

                در زیر مانیتور پلی یر چه کاری انجام می دهد ؟over writeابزار 119
تصویر مانیتور را درادامه محل هد 

درتایم الین قرارمی دهد
صدا را درتایم الین قرارمی دهد

کلیپ انتخابی ازمانیتور را درمحل 

هد روی فایل درتایم الین بمدت 

زمان آن کلیپ جایگزین فایل 

درتایم الین می کند

کلیپ انتخابی درمانیتور را روی 

ترک ویدیوی باالی فایل درتایم 

الین قرار می دهد

3

 ازکدام گزینه استفاده می شود ؟2برای متحرک سازی قاب تصویر در ترک ویدیو 120
 و  keyerازپنجره افکت وازآن 

ازآن افکت اسالید

 وبا کی layouter (F 7)ازپنجره 

فریم دادن دربخش پوزیشن

ازپنجره افکت وازآن ترانزیشن وازآن 

وایپ
2هر سه مورد

برای کروماکی کردن چه باید کرد ؟121

کلیپ دارای پسزمینه تک رنگ را 

درترک باالی فایل دیگر قرارداده 

 آنرا کمی بطرف پایین levelوخط 

می کشیم

 با ابزار کراپ بخش تک F 7درپنجره 

رنگ کلیپ را حذف می کنیم اتومات 

بجای آن تصویر زیرین قرارمیگیرد

کلیپ دارای پسزمینه تک رنگ را 

درترک ویدیوی باالی فایل دیگر 

درتایم الین قرار می دهیم و 

 keyerازپنجره افکت وموضوع 

 را chroma keyوازآن افکت 

روی کلیپ قرارمی دهیم

3هر سه مورد

برای برش تصویر بشکل دایره ازکدام گزینه استفاده می شود ؟122
با افکت ماسک در ویدیو فیلتر از 

پنجره افکت
درپنجره لی آوتر با موضوع استرچ

از زیرمجموعه پنجره افکت و ازآن 

ویدیو فیلتر و ازآن افکت دایره
31 و 2

123
 تایم الین باشند T 1چه افکتهایی را می توان روی فایل عکس یا تایتل که درترک 

برقرارکرد ؟
4افکتهای میکسرتایتل2 و 1افکتهای ترانزیشنافکتهای ویدیوفیلتر
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124
برای برقراری یک ترانزیشن دلخواه برروی کلید ترانزیشن از نوار ابزار تایم الین چه باید 

کرد ؟

ازپنجره افکت وازآن ترانزیشن 

وکلیک روی افکت دلخواه

درپنجره افکت وازآن ترانزیشن وکلیک 

راست روی افکت دلخواه وانتخاب 

save  as  defult

درپنجره افکت ودابل کلیک روی 

ترانزیشن
32 و 2

125
درتایم الین درمحل اتصال دوکلیپ اگر ماوس به شکل               درآید چه عملی انجام 

می دهد ؟
زمان کلیپ قبلی را کاهش می دهدزمان کلیپ بعدی را افزایش می دهدزمان هردوکلیپ را افزایش می دهد

اززمان کلیپ قبل کم وبه زمان 

کلیپ بعد اضافه می کند ونیز 

بالعکس

4

126
درتایم الین درمحل اتصال دوکلیپ اگر ماوس به شکل               درآید چه عملی انجام 

می دهد ؟

مدت فایل بعدی را کم یا زیاد می 

کند
2مدت هردوکلیپ را افزایش می دهدمدت هردو فایل را کاهش می دهدمدت کلیپ قبل را کم یا زیاد می کند

127
درتایم الین درمحل اتصال دو فایل اگر ماوس به شکل               درآید چه عملی انجام 

می دهد ؟

مدت کلیپ بعدی را کم یا زیاد می 

کند

مدت فایل بعدی را کم یا زیاد      می 

کند

مدت کلیپ قبل را کم یا زیاد می 

کند
4 صحیح است2 و 1

 می باشندtrimبه نام ابزارهای از ابزارهای ادیت هستند  ابزارهای                           از حالت ماوس درتایم الین کدام گزینه هستند ؟128
ابزارهای کاهش ویا افزایش زمان 

کلیپ درتایم الین هستند
4هر سه مورد
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برای اصالح رنگ و نور تصویر چه باید کرد ؟129

انتخاب آن درپنجره بین وسپس 

ازپنجره افکت وبعد ویدیو فیلتر وبعد 

کالر کورکشن و ازآن کالر باالنس را 

دابل کلیک

یک فایل کالر مات ایجاد کرده 

ودرترک باالی تصویرمان قرار می 

 شدت روشنایی آن levelدهیم و خط 

را کاهش می دهیم

کالرباالنس ازکالرکورکشن درویدیو 

فیلتر درپنجره افکت را روی تصویر 

واقع درتایم الین قرارمی دهیم 

وبرای تنظیمات آن روی اسم افکت 

درپنجره ایمفرمیشن دابل کلیک تا 

پنجره تنظیمات افکت بازشود

3هر سه مورد

ازمنوی فایل وازآن سکانسبرای ایجاد تایم الین جدید ازکدام گزینه استفاده می شود ؟130
ازمنوی فایل و ازآن نیو و ازآن تایم 

الین

از منوی فایل و ازآن نیو و ازآن 

سکانس
3ازمنوی فایل و ازآن تایم الین

برای دیدن مانیتور نهایی بصورت فول اسکرین چه باید کرد ؟131
راست کلیک روی مانیتور و ازآن 

فول اسکرین
33 و 1دابل کلیک روی مانیتورریکوردر ازکیبوردF 5با کلید 

3هیچکدامctrl و Gدو کلید Tحرف Gحرف کلید میانبر برای نشان دادن تایم کد و یا حذ ف آن از روی مانیتور کدام گزینه است ؟132

چه باید کرد ؟(سیکوانس)برای عکس گرفتن ازیک فریم فیلم درتایم الین 133

هد روی فریم مربوطه وبعد با کلید 

T و CTRL کیبورد فایل عکس 

درپنجره بین قرار می گیرد

هد روی فریم مربوطه وبعد با ابزار 

دوربین ازنوار ابزار ادیت فایل عکس 

درپنجره بین قرار می گیرد

هد را روی فریم مربوطه درتایم 

الین قرارداده وازمنوی فایل وازآن 

save  as

24 و 1
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134
ذخیره کردن یک افکت ترانزیشن ویا یک ویدیو فیلتر با تنظیمات دلخواه ما درکدام گزینه 

است ؟

ازتنظیمات افکت کپی ودر پنجره 

 می کنیمpasteافکت پیست 

انتخاب افکت وبعد با کنترل و اس 

کیبورد

بعد ازتنظیمات روی اسم افکت 

درپنجره اینفرمیشن کلیک راست 

 save asوکلیک روی 

current user preset 

افکت ما درپنجره افکت دربخش 

 ) Uافکت اصلی با اضافه شدن اسم 

user ) قرارمی گیرد

33 و 1

درپنجره لی آوت با ابزارهای کراپبرای اجرای ماسک دلخواه روی کلیپ چه باید کرد ؟135
 کیبورد وازآن با ابزار قلم F 7باکلید 

(پن)

ازپنجره افکت واز ویدیو افکت 

وکلیک روی ماسک ودرگ روی 

کلیپ ودرپنجره تنظیمات آن با ابزار 

قلم روی مانیتور رسم می کنیم بعد 

 out دربخش opacityموضوع 

sideرا عدد صفر می دهیم 

23 و 1

برای تنظیمات فیلترها و ترانزیشن ها چه باید کرد ؟136

با برقراری افکت روی کلیپ درتایم 

الین ودابل کلیک روی اسم افکت 

درپنجره اطالعات پنجره تنظیمات 

باز می شود

31 و 1 کیبوردF 7با کلید کنترل و  کیبوردEبا کلید 
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برای ضبط صدا چه باید کرد ؟137

روی ابزار اودیو میکسر ازنوار 

 آن 1ابزارادیت کلیک ودرترک 

 offدرکلید پایین آن ازحالت 

 انتخاب شودwriteبحالت 

میکروفون را به محل اتصال آن 

درکارت صدای کامپیوتر وصل کرده و 

روی ابزارمیکروفون ازنوار ابزار ادیت 

 voice over (کلیک و درپنجره آن 

اهرم وولوم صدای ضبط را کم و زیاد  )

 bin را outputمی کند وموضوع 

انتخاب و درموضوع اسم فایل آدرس و 

 را startاسم را می دهیم بعد کلید 

کلیک می کنیم

با توجه به مورد ب بجای کلیک 

روی ابزارمیکروفون ازمنوی کپچر 

voice overکلیک روی 

34 و 2

برای ایجاد عناوین و لوگو و اشکال بر روی تصاویر کدام گزینه است ؟138

درپنجره بین کلیک راست و 

 quickازموضوع نیوکلیپ انتخاب 

titler پنجره تایتل باز میشود 

درسمت چپ آن ابزارهای تایتل و 

اشکال و نمادها می باشد ودرسمت 

راست آن رنگ فونت واشکال 

ونیز ایجاد  ( fill color )ونمادها 

لبه وسایه وجود دارد

می توان پنجره تایتل را بجای مسیر 

 درنوار ابزار ادیت Tمورد الف از ابزار 

بازکرد

پنجره تایتل برای ایجاد عناوین 

ونمادها واشکال با انتخاب رنگ 

 استedge و shadowوایجاد 

4هر سه مورد
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139
برنامه کدام گزینه صحیح  ( rollحرکت  )برای حرکت عمودی ازپایین به باالی تایتل 

است ؟

تایتل را ایجاد ودرتایم الین 

 موضوع F 7قرارمیدهیم ودرکلید 

پوزیشن عمودی آنرا کی فریم 

میدهیم

 T 1تایتل را ایجاد ودرترک 

قرارمیدهیم و ازافکتهای میکسر تایتل 

افکت اسالید از پایین به باال را روی 

آن می اندازیم

درپنجره تایتل درسمت راست باالی 

 موضوع  title typeآن ازموضوع 

                   roll (from 

bottom) را انتخاب می کنیم

هرسه مورد صحیح است ولی 

بطورکامل ودرست تر بخصوص با 

 صحیح 3خطوط بسیارزیاد مورد 

است

4

برای حرکت زیرنویس فارسی درپنجره تایتل برنامه چه باید کرد ؟140

ازموضوع تایتل تایپ موضوع 

crowl (from left) را انتخاب 

می کنیم

 موضوع کرال title typeاز موضوع 

را انتخاب  (from write)از راست 

می کنیم

 sub titleدرپنجره تایتل 

را ایجاد وبعد فایل آنرا ) زیرنویس(

 قرارداده و افکت T 1درترک 

slide بطرف چپ از افکتهای 

میکسر تایتل را روی آن قرار میدهیم

21 و1

141
درپنجره تایتل درسمت راست آن ابزار                                      چه کاری انجام 

میدهد ؟

با کلیک روی این ابزار شکلهای 

مربع و دایره و مثلث و خط فعال 

می شوند

با کلیک روی این ابزار شکلها یی 

درپایین مانیتور تایتل ظاهر میشوند و با 

انتخاب شکل و درگ کردن ماو س 

درمانیتور تایتل آن شکل رسم می شود

 styleبا کلیک روی آن حالتهای 

استایل درزیرمانیتور آشکار می شوند
22 و 1
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142captureفیلم و یا ویدیو درکامپیوتر چیست و چگونه فعال می شود ؟ 

کپچر یعنی ضبط صدا وتصویر 

) بصورت زنده(مستقیم ازدوربین 

درکامپیوتر بصورت یک فایل ویا 

play نوارویدیویی ضبط شده 

وضبط صدا وتصویر آن درکامپیوتر 

 Fبصورت یک فایل است وبا کلید 

 ویا camera کیبورد  واتصال 9

player به کارت کپچر متصل به 

 1کامپیوترو کلیک روی موضوع 

input ازنوار  منوی کپچر صدا 

وتصویر درمانیتور پلی یر ادیوس 

برقرارمیشود وبا کلید پلی مانیتور 

عمل کپچر انجام میشود ودرپایان 

 (یا فیلم)ازآن یک فایل ویدیویی 

درپنجره بین ایجاد میشود

 می توان بجای کلید 1با توجه به مورد 

F9 کیبورد ازنوارمنوی کپچر کلیک 

روی کپچر و بعد انتخاب اینپوت هم 

انجام داد

کپچر یعنی ضبط صدا وتصویر فیلم 

از روی فلش مموری ویا مموری 

دوربین بصورت فایل ) رم  (کارد 

درکامپیوتر که از آنها کپی 

 می کنیمpasteودرکامپیوتر 

4 صحیح است2 و 1

143
 (یا به اصطالح فیلم )ذخیره کردن کلیپهای مونتاژ شده بصورت یک فایل ویدیویی 

چگونه است ؟

را کلوز  (پروژه)محیط کاری برنامه

 کلیک saveودرپاسخ پنجره 

yesرا کلیک می کنیم 

به این ذخیره کردن اکسپورت 

export می گویند وازکلید F 11 

کیبورد پنجره آن باز میشود

پنجره اکسپورت از نوارمنوی فایل 

وازآن اکسپورت و ازآن موضوع 

print to fileباز میشود 

34 و 2
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 درپنجره اکسپورت کدام گزینه را انتخاب می کنیم ؟full HDبرای فرمت فایل 144

 H/264برای کیفیت تلویزیونی کد 

 mp4که فایل حاصل با فرمت (

را انتخاب می کنیم وبرای  )میشود

کیفیت موبایل که باید حجم فایل 

 )بسیارکمترباشد فرمت ویندوزمدیا

wmv )تعداد پیکسل )وبا رزولوشن

 را 240 ضربدر 20 (یک فریم

انتخاب میکنیم

 برای mpeg 2 وازآن mpegفرمت 

کیفیت باال وبا حجم باال وانتخاب 

mpeg 1 پال برای کیفیت پایین وبا 

ظرفیت پایین

 HD1 PAL وازآن HDفرمت 

برای حجم کمتر وبرای کیفیت باال 

1080 50 i HD2

1فرمت کوییک تایم
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145
 ) رایت blue ray ویا دیسک DVDآیا می توان از فایل های تایم الین مستقیم روی 

کرد ؟ (یا برن

 پنجره آن باز میشود و F 12ازکلید 

دی وی دی یا بلو ری را انتخاب 

وکلیک روی دی وی دی

دیسک خام ظرفیت پایین ویا با ظرفیت 

باال را داخل دی وی دی درایو کامپیوتر 

قرارمیدهیم ازنوارمنوی فایل و بعد 

 و burn to discاکسپورت و ازآن 

بعد انتخاب دی وی دی یا بلو ری و 

بعد کلیک سربرگ رایت وبعد ازآن 

انتخاب تعداد کپی ودرمقابل نوار 

 DVDظرفیت دیسک روی کلید 

 برای مدت زمانی فیلم 4/7GBانتخاب 

 DVDو ویدیو تا دوساعت وانتخاب 

8/5 GB برای بیش از دوساعت و 

درمورد دیسک بلو ری برای زمان تا دو 

 گیگا و برای بیش از 25ساعت انتخاب 

 گیگا بایت و بعد 50دو ساعت انتخاب 

 create DVDکلیک روی کلید

یا کلید برن ویا کلید  ) DVDایجاد (

 انجام شودDVDرایت تا کپی روی 

22 و 1امکان آن نیست
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146
 DVD را مسقیما از دیسک DVDدرورژنهای باالتر ادیوس آیا می توان فایلهای فیلم 

وارد پروژه کرد؟

بله ابتدا دی وی دی را کپی روی 

 آنرا binهارد وسپس درپنجره 

اضافه می کنیم

 امکان آن نیست

 source browserدرپنجره 

روی درایو دی وی دی کلیک می 

کنیم وبعد روی فایل سمت راست 

کلیک  راست و ازآن روی موضوع 

add and transfer to 

bin کلیک کرده ومدتی صبر می 

 بشود فیلم loadکنیم تا درایو

 برقرارمی binمربوطه درپنجره 

 در یوزر Cشود و نیزدرمسیر درایو 

 ذخیره می transferdوازآن در 

شود

4

ادیوس را مجددا اینستال می کنیم فعال نباشد چه باید کرد ؟burn to disc کردن اگر موضوع DVDبرای 147
با موضوع پرینت توفایل دراکسپورت 

خروجی می گیریم

درتنظیمات پروژه و یا اکسپورت 

 درموضوع advancedدربخش 

order field موضوع upper 

fieldرا انتخاب می کنیم 

درتنظیمات پروژه دربخش 

render موضوع cannopus 

HQرا انتخاب میکنیم 

3

امکان آن وجود ندارد در ادیوس آیا امکان سکانس بندی کردن وجود داردDVDدرساخت 148

می توان درتایم الین مونتاژ شده را به 

بخش های جداگانه برش زد وهر 

بخش را کپی ودریک سکانس 

جدیدپیست کرد وبعد دراکسپورت 

burn to disc دربخش movie 

 را کلیک و add sequenceکلید 

سکانسهای دیگر را اضافه کرد

درموضوع برن تو دیسک دربخش 

مووی کلید اد سکانس را کلیک می 

کنیم

 استفاده    neroازبرنامه نرم افزار 

می کنیم
2
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آیا درمانیتور تایتل می توان مستقیما ازشکلهای زیرمانیتور استفاده کرد ؟149

درمانیتور تایتل ازمنوبارتایتل روی 

insert کلیک وازآن image را 

انتخاب و بعد از شکل های زیر 

مانیتور تایتل روی تصویرمورد نظر 

کلیک کنید و با ماو س 

درمانیتورتایتل رسم کنید

امکان آن وجود ندارد
با دابل کلیلک روی مانیتور تایتل 

انجام می شود

با انتخاب یکی ازشکلهای سمت 

چپ پنجره تایتل و بعد با ماوس 

روی مانیتور رسم می کنیم

1

 کدام گرینه است ؟voice overابزار 150
افکت صدا که روی فایل صدا قرار 

می دهیم

فیلتر صدا که روی فایل صدا قرار می 

دهیم
23 و 1برای ضبط صدا است

این امکان وجود نداردبا ماوس شکل را جابجا می کنیمآیا می توان درمانیتور تایتل شکلی را که روی نوشته باشد به پشت نوشته منتقل کرد ؟151

شکل انتخاب و از منو لی آوت تایتل 

 را back و از آن orderموضوع 

انتخاب می کنیم

شکل را انتخاب و ازمنو تایتل 

 را backموضوع اینسرت و از آن 

کلیلک           می کنیم

3

44 و 3 و 1بترتیب کالکت برنامهفایلی با عنوان به نام خداکالر بارقبل از شروع برنامه تلویزیونی چه فایلهایی در تایم الین قرار            می دهیم ؟152

4هیچکدامپنجره بینپنجره افکت درترانزیشنپنجره افکت درویدیو فیلترکراس فید صدا درکجا قرار دارد ؟153
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مانیتور تریمینگ چه کاربردی دارد ؟154

دارای دو مانیتور است سمت راستی 

برای تصویر کلیپ قبل وسمت 

چپی برای کلیپ بعد

با ابزارهای آن درمانیتور تریمینگ می 

کشم و مدت کلیپها ی مجاور هم را 

تغییر می دهیم

2 و 1
کلیپ انتخابی در پنجره بین را 

نشان می دهد
3

2فیلتر تایتل میکسرفیلتر ترانزیشنیفیلتر صوتیفیلتر ویدیوییفیلتر های پس چیست ؟155

مسیر ایجاد فایل رنگ کدام است ؟156
درپنجره بین کلیک راست و از نیو 

کلیپ موضوع کالر مات

پنجره افکت از ویدیو فیلتر موضوع کالر 

کورکشن
ازمنوبار ویو واز آن موضوع کالر

پنجره افکت و از ترانزیشن موضوع 

2D
1

درنوار ابزارهای تایم الینمعرفی شورت کی ها در کجا قراردارد ؟157
درمنو ستینگ از یوزر ستینگ موضوع   

                  کیبورد  شورت کاتها
2هیچکدامدرمنوبارفایل

T 1روی تصویری در ترک افکت لومینانس کی درکجا کاربرد دارد ؟158
روی هرتصویری در ترک ویدیو درتایم 

النگ

روی تصویر با پرده سبزدرپنجره 

سکانس

روی تصویری درترک ویدیو با 

زمینه سیاه یا سفید
4

24 و 1در عکسدر تصویردر صدافست موشن کجا کاربرد دارد ؟159



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد تدوین و میکس رایانه ای

ال
سؤ

ره 
ما

ش

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

برای اجرای اسلو موشن چه باید کرد ؟160

کلیک راست روی فایل 

تصویردرسکانس و موضوع تایم 

افکت و ازآن اسپید وعدد آنرا کمتر 

 تنظیم می کنیم100از 

لبه انتهایی تصویر درتایم الین را با 

ماوس بطرف راست می کشیم

کلیک راست روی تصویر درسکانس 

وموضوع تایم افکت وازآن اسپید 

 می کنیم100وعدد آنرا بیشتراز 

ازمنوبار کلیپ و موضوع سرعت عدد 

 می کنیم100را بیشتر از 
1

اجرای مالتی کمرا چگونه است ؟161

چند تصویر را در ترکهای رویهم 

قرارمی دهیم واز منوبار ویو پنجره 

مالتی کم را کلیک می کنیم

چند تصویر را در ترکهای رویهم 

قرارمی دهیم وازمنو بار ادیت موضوع 

مالتی کم را کلیک می کنیم

چند تصویر را در ترکهای رویهم 

قرارمی دهیم و ازمنو بار مد موضوع 

مالتی کم مد کلیک وبعد عدد نامبر 

کمر ا را انتخاب مانیتور پلی یر به 

مالتی تصویرتبدیل می شود با کلیک 

کلید پلی مانیتور ریکوردر با ماوس 

روی هرتصویری کلیک کنیم آن 

تصویردرفینال برقرار می شود

چند تصویر را پشت سرهم قرار       

میدهیم
3

1هیچکدامدابل کلیک روی مانیتورازمنوستینگ وازآن دوآل مدازمنوبار ویو وازآن دوآل مدبرای داشتن دومانیتور درپروژه چه باید کرد ؟162

فید این و فید آوت را تعریف کنید163

فید این به تدریج ناپدید شدن صدا 

و تصویرو فید آوت به تدریج کاهش 

یافتن صدا و تصویر

فید آوت به تدریج ناپدید شدن صدا و 

تصویر و فید این به تدریج کاهش 

یافتن صدا و تصویر

فید این به تدریج آشکار شدن صدا و 

تصویر و فید آوت به تدریج ناپدید 

شدن صدا و تصویر

فید این به تدریج آشکار شدن 

تصویر و فید آوت به تدریج ناپدید 

شدن تصویر

3
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اجرای فید این و فید آوت تصویر چگونه است ؟164

قراردادن تزانزیشن دیزالو در ابتدای 

کلیپ برای فید این و قراردادن آن 

در انتهای کلیپ برای فید آوت

قراردادن ترانزیشن دیزالو در ابتدای 

فایل برای فید این و قراردادن آن در 

انتهای فایل برای فید آوت

 و کی فریم opacityبا افکت 

دادن ابتدای فایل بطوری که 

مقدارآن ازصفر بتدریج صد بشود 

ودرپایان فایل نیز کی فریم میدهیم 

بطوری که مقدار آن ازصد بتدریج 

صفر بشود

4هر سه مورد

در ابتدای فایل صدادر محل اتصال دو فایلترانزیشن را در کجا قرار می دهیم ؟165
در ابتدای و یا در انتها و یا درمحل 

اتصال دو کلیپ
3در ابتدای کلیپ

PPJAVIAePDV-AVI3پسوند فایل پروژه ا فترا فکت کد ام گزینه است ؟166

با کلید صفر ازبخش اعداد کیبورد کیبوردspace barبا کلید برای بازبینی الیه ها در تایم الین با اجرای رندر آن کد ا م گزینه صحیح است ؟167

با کلید                        کلید پلی 

یا پنجره پری )از پنجره تایم کنترل

(ویو

34 و 2
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برای ایجاد یک عکس از فیلم درپنجره تایم الین جه باید کرد ؟168
هد را روی فریم مربوطه قرارمی 

 کیبوردctrl و sدهیم وکلید 
 کیبوردctrl و sبا کلید های 

 از save asانتخاب الیه و سپس 

 و فریمی که هد روی fileمنوی 

آن درتایم الین قراردارد بصورت 

عکس ذخیره می شود

هد روی فریم مربوطه درتایم الین 

وسپس ازمنوی کامپوزیشن کلیک 

 وسپس save frame asروی 

file وبعد درپنجره رندر کیو 

درسمت چپ با انتخاب فرمت 

عکس ودرسمت راست با انتخاب 

اسم و محل ذخیره وبعد با اجرای 

renderکلید رندر 

4

3 الیهrotationتغییر برقراری آیکون مکعب درآن الیه الیهscaleتغییر  الیهpositionتغییر درمرحله ا ول چه باید کرد ؟ ( 3D )برای ایجاد حرکت سه بعدی169

puppet4ابزار brashابزار clone stampابزار eraseابزار تغییر شکل یک موضوع از تصویر با کد ا م ا بزار است ؟170

3روی حرکات کادرتصویرروی صداهم روی صدا وهم روی تصویرروی تصویر درکجا ا ثر می گذارد ؟reverbافکت 171
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titleمنو بار افکت و ازآن texمنو بار افکت و ازآن افکت های آماده برای تایتل درکجا قرار دارند ؟172
پنجره افکت وبعد انیمیشن و ازآن 

text

پنجره افکت وبعد انیمیشن و ازآن 

titl
3

برای اجرای ا فکت وایپ از ترانزیشن چه باید کرد ؟173
افکت را روی الیه باالیی قرار می 

دهیم
افکت را روی الیه پایینی قرار می دهیم

الیه پایینی را به اندازه زمان اجرای 

وایپ درانتهای الیه باالیی بصورت 

فصل مشترک قرار می دهیم

 از منوبار افکت و 3با رعایت گزینه 

 یکی از افکت transitionبعد 

 را روی الیه باالیی wipeهای 

انداخته و تنظیم می کنیم

4

echoپنجره افکت و از delayپنجره افکت و از برای ایجاد اکو به صدا ازکدام گزینه استفاده می شود ؟174
 و ازآن audioازمنوبار افکت و بعد 

delay
3هیچکدام

colorhueRGایجاد یک الیه رنگ با کدام گزینه است ؟175 Bsolid4

3هیچکدامبا ابزار ماسک مستطیلیبا ابزار براشبا ابزار پنبا کدام ابزار است ؟ ( crop )عمل برش بصورت طول وعرض 176
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177
 چه کاری new و ازآن موضوع layer نال آبجکت از مسیر منو null objectالیه 

انجام می دهد ؟
تنظیمات افکت ها را آسان می کندبجای الیه کمرا بکار می رودیک الیه تو خالی است

روی الیه کمرا قرار می دهیم تا 

تنظیمات حرکت دوربین آسانتر شود
4

3هیچکدامsketchtrack pointtracker (track motion)برای رد گیری مسیرحرکت یک متحرک ازکدام پنجره استفاده         می شود ؟178

parallelpointambient (ambience استفاده می شود ؟lightدر نورپردازی مخروطی ازکد ام گزینه الیه 179 )spot4

4همه موارد3Dبرای حرکت برای حرکت دوربین روی الیه مربوطهبرای نورپردازیدر کدام گزینه آیکون مکعب را در تایم الین برای الیه فعال می کنیم ؟180

brushابزار clone stampابزار eraserابزار حذ ف کردن یک عنصر از تصویر با کدام گزینه است ؟181
دابل کلیک روی الیه و با ابزار      

clone  stam
4

182
ایجاد یک کامپوزیشن جدید برای آلبوم عکس از فایل های داخل پنجره پروژه با کدام 

گزینه است ؟

ازمنوبارکامپوزیشن وموضوع          

         new composition

راست کلیک درپنجره پروژه وانتخاب 

کامپوزیشن
2 و 1

انتخاب فایل ها در پنجره پروژه 

ودرگ آنها روی آیکون                 

     پایین پروژه

4
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4همه مواردایجاد یک ماسک دلخواهترسیم منحنی بستهترسیم منحنی باز برای چیست ؟penابزار 183

برای ایجاد یک فایل خروجی از عملیات ا فتر ا فکت چه باید کرد ؟184
add to render queue 

compositioازمنوی 

 ازمنوی saveکلیک روی موضوع 

file

add to render queue 

 و ازآن موضوع fileازمنوی 

export

34 و 1

unified camera4ابزار roto brushابزار pan behindابزار rotationابزار برای معلق شدن چندین تصویر درفضا ازکدام گزینه استفاده می شود ؟185

برای ایجاد یک شکل تو پر رنگی روی تصویر چه باید کرد ؟186

درحالتی که الیه تصویر انتخاب 

نباشد با ابزار ماسک هندسی ویا 

 شکلی را روی penابزار 

تصویرمانیتور می کشیم

با ابزار استامپبا ابزار روتو براش
دابل کلیک روی الیه وبا ابزار پن 

شکلی را می کشیم
1

187
 برای چه کاری all transform و از آن animateدرزیرمجموعه الیه متن کلید 

است ؟
3هیچکدامبرای حرکت وول خورد نی متنبرای تغییر مداوم رنگ متنبرای چشمک زدن متن

DV – PALNTS کدام گزینه است ؟full – HDتنظیم پروژه برای 188 C720 × 576 – 50 i1920×10804
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189new compositionبازکردن پنجره  برای چه عملی است ؟compبازکردن پروژه جدید
  ) جدیدtime lineایجاد 

compجدید
3هیچکدام

3هیچکدامکلید             ازپنجره پری ویوspace barکلید کلید         ازپنجره پری ویواجرای حرکت هد به جلو بصورت فریم به فریم با کدام گزینه است ؟190

4همه مواردscalepositionrotationایجاد حرکت به قاب تصویر با کدام گزینه از ترانسفرم الیه است ؟191

time line ( layout)4پنجره effectپنجره projectپنجره compپنجره پنجره اجرای ا فکت روی الیه و متحرک سازی تصاویر باکدام گزینه است ؟192

برای تنظیم افکت هابرای تنظیم نورپردازی روی الیهبرای تنظیم حرکات دوربین برای چیست ؟adjustmentالیه 193

روی الیه ها قرار می دهیم تا افکت 

هایی که روی آن می گذاریم 

وتنظیم می کنیم برای الیه های 

زیرین اعمال شود

4

درپنجره الیه و از آن افکت ترانزیشندر راست کلیک و از آن ترانزیشنترانزیشن های آماده درکدام پنجره قرار دارند ؟194
پنجره افکت و بعد انیمیشن و ازآن 

فولدر ترانزیشن
3پنجره افکت و ازآن ترانزیشن
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اجرای برعکس تنظیمات روی الیه با کدام گزینه است ؟195
 timeراست کلیک روی الیه و 

reverse

 key frameراست کلیک روی یک 

easy easeو ازآن 

 key frameراست کلیک روی 

 key frameوازآن      

assistant            و بعد key 

frame  time  reverse

3هیچکدام

 در تایم الین با کدام گزینه است ؟parentعمل 196

پیوند الیه دیگر به الیه مورد نظر با 

انتخاب نام الیه مورد نظر 

درمستطیل کنارفنر

کپی الیه زیر به الیه باال

با کلیک )اتصال فنر الیه دیگر

به فنر الیه مورد نظر ویا به  (ودرگ

نام الیه مورد نظر

34 و 1

 کیبوردctrlو D کیبوردctrl و c تکثیر کردن یک الیه با همان تنظیمات و افکت روی آن با کدام گزینه است ؟197
از منوی ادیت و موضوع 

duplicate
34 و 2

paragraphfonttitlecharacter4انتخاب فونت و رنگ و ا ند ازه تایتل درکدام پنجره قراردارد ؟198

3هیچکدامbrushابزار strokeابزار pathابزار برای رسم شکل های مختلف ازکدام ابزار استفاده می شود ؟199

برای ا یجاد سایه برای کادر تصویر چه باید کرد ؟200
راست کلیک روی الیه ازآن          

         drop shadow

 و layer stylesازمنوالیه و ازآن 

ازآن دراپ شدو

راست کلیک روی الیه و از آن 

layer styles و از آن drop 

shadow

34 و 2
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201
وجریان روغن  ( bubbles )وحباب(rain fall )و باران  ( snow fall )افکت برف

( mr.mercury ) درکجاست ؟
simulationدرمنو افکت وازآن 

راست کلیک روی الیه وازآن الیه 

استایل

درپنجره افکت وازآن 

simulation
34 و 1

برای وارونه کردن عمودی تصویر ازکدام گزینه استفاده می شود ؟202
ازمنو الیه وازآن ترانسفرم و ازآن    

         flip horizontal

 و transformازمنو الیه و از آن 

skewازآن 

 وازآن ترانسفرم وازآن layerامنو 

ancho

ازمنو الیه وازآن ترانسفرم و ازآن     

     flip vertical
4

strokeازمنوبار افکت وازآن برای لبه دادن به قاب تصویر با کدام گزینه انجام می شود ؟203

 layerراست کلیک روی الیه وازآن 

style وازآن                     

stroke

24 و border1از منوبار افکت و ازآن 

 درجه قاب تصویر ازکدام گزینه استفاده می شود ؟30برای چرخش 204
ازمنو الیه و از آن ترانسفرم و از آن 

rotation درجه30 و ایجاد 

 درجه از 30ازترانسفرم الیه وایجاد 

rotation

راست کلیک درگوشه قاب تصویر 

 درجه30درمانیتور و چرخش 
24 و 1

وارونه کردن افقی کادرتصویر با کدام گزینه است ؟205
راست کلیک روی الیه وازآن فلیپ 

ورتیکال

 و rotationازترانسفرم الیه وازآن 

 درجه180ایجاد 

راست کلیک روی الیه وازآن 

هوریزونتال

ازمنو الیه وازآن ترانسفرم وازآن      

         flip horizontal
4

duplicate3ازمنوی الیه وازآن shiftو ctrl و ctrlD  و  ctrlH  و  Dعمل برش الیه با کدام کلید کیبورد انجام می شود ؟206
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ctrl و Vانتخاب الیه و کلید کپی از الیه و ایجاد الیه جدیدانتقال تنظیمات یک ا فکت از روی الیه به الیه دیگر چگونه انجام      می شود ؟207
 به الیه dragانتقال همان افکت و 

دیگر

کپی از اسم افکت درزیرمجموعه آن 

 به اسم الیه دیگرpasteالیه و 
4

brush4ابزار puppetابزار roto brushابزار paintابزار برای رنگ آمیزی بخشی از تصویر از کد ا م ا بزار ا ستفاده می شود ؟208

209
 و با دادن افزایش زمان چه کاری layer < time < time stretchدرمسیر 

انجام می شود ؟
1هیچکدامایجاد حرکت به قاب تصویرایجاد حرکت فست موشنایجاد حرکت اسلو موشن

32 و roto brush2ابزار penابزار selectionابزار برای انتخاب دلبخواه بخشی از تصویر از کدام ا بزار استفاده می شود ؟210

 چه باید کرد ؟CSبرای فارسی نویسی در تایتل ا فتر افکت ورژن 211
 و T با ابزار compدر پنجره 

انتخاب فونت فارسی

در فتو شاپ تایپ فارسی را انجام داده 

و آنرا ذخیره می کنیم و در افتر افکت 

 می کنیمimportآنرا 

در یک برنامه فارسی نوبس مثل 

مریم تایپ وازآن کپی وبرنامه را 

   compنمی بندیم وبعد درپنجره  

    افترافکت تایتل را فعال کرده وبا 

 پیست می V و ctrlکلید های 

33 و 2

درحالت زوم دوربین می خواهیم تصویر فولو هم بشود با کدام گزینه عمل می شود ؟212

از زیرمجموعه الیه کمرا موضوع 

 key را scaleترانسفرم وازآن 

frameمی دهیم 

از زیرمجموعه الیه کمرا موضوع 

camera option و ازآن blur 

level را key frameمی دهیم 

از زیرمجموعه الیه کمرا موضوع 

 و نیز zoomآپشن کمرا و ازآن 

focus distance و blur 

level و aperture را Key 

frameمی دهیم 

3هیچکدام
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213
برای ایجاد حالت کشیدگی نوری وکشیدگی دورتا دور سوژه ازکدام       ا فکت استفاده 

می شود ؟

منو افکت وازآن دیستورت و ازآن    

         flo motion

منو افکت وازآن استاالیز وازآن 

strobe  light

منو افکت و ازآن جنریت و ازآن 

light sweep

منو افکت و ازآن جنریت وازآن       

      light burst
4

برای ایجاد چشمک زدن مداوم همراه با تغییر رنگ های فونت تایتل چه باید کرد ؟214

با ابزار تایتل هر فونت بعدی را که 

تایپ        می کنیم رنگ آنرا تغییر 

می دهیم

 از زیرمجموعه animateبا کلید 

 و از fill colorالیه تایتل و موضوع 

 سپس از آن فیل هیو ر ا hueآن 

key frame می دهیم و موضوع 

wigglyرا نیز فعال می کنیم 

ازکلید انیمیت الیه تایتل و ازآن فیل 

 وازآن addکالر وهیو وبعد کلید 

blurپروپرتی وازآن 

2همه موارد

ایجاد تایتل روی مسیرمنحنی دلخواه با کدام گزینه است ؟215

با ابزار تایتل تایپ کرده وبعد با ابزار 

پن مسیر را مشخص می کنیم واز 

زیرمجموعه الیه متن موضوع 

 را ازحالت option pathمقابل 

none به حالت mask   انتخاب 

ایجاد تایتل و سپس با ابزار پن مسیر را 

مشخص می کنیم

ایجاد تایتل وسپس از زیرمجموعه 

 Y و Xترانسفرم الیه تایتل پوزیشن 

را تغییر می دهیم

31 و 1

216
دیدن تصویر زیر از یک یا چند سوراخ ( matteبرای ایجاد سوراخ در الیه مات 

چه باید کرد ؟ )متحرک

 وبعد با ابزار solidایجاد الیه 

ماسک یک شکل رسم می کنیم

روی الیه با ابزار پن یک ماسک را 

ترسیم می کنیم

ایجاد الیه سالید وبعد با ابزارپن یا 

ابزارماسک شکلی را روی الیه سالید 

ترسیم کرده ودربخ ش پنل تایم 

الین درالیه ماسک ایجاد شده روی 

 trackمربع توخالی ازموضوع 

23 و1

برای گرم کردن رنگ تصویر چه باید کرد ؟217
ازمنوبار افکت وازآن کالر کورکشن 

RGBوازآن 

ازپنجره افکت و ازآن موضوع وایت 

باالنس

 colocازمنوبار افکت و ازآن 

correction وازآن photo 

filter 85 وازآن فیلتر

33 و 2

تغییر حالت چهره و ا ندام خود سوژه با کدام ا فکت ا ست ؟218

ازمنو افکت وازآن دیستورت وازآن 

liquefy وبعد با یکی از ابزارهای 

آن

 و Distortازپنجره افکت و ازآن 

warpازآن 

ازپنجره افکت وازآن دیستورت وازآن 

bulge
34 و 1
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داخلی برای قاب تصویر چه باید کرد ؟) لبه دادن  ( borderبرای ایجاد 219
 outerراست کلیک و ازآن 

glow
borderراست کلیک و ازآن 

راست کلیک وازآن الیه استایل 

glowوازآن 

راست کلیک وازآن الیه استایل 

inner glowوازآن 
4


