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.دوربین در حالت خاموش می باشددوربین در حالت ضبط می باشد.............. . روی مانیتور ظاهر می شود یعنی Recهنگامی که عالمت 1
دوربین در حال روشن شدن 

.می باشد

دوربین در حالت آماده باش 

.می باشد
1

Cاستفاده کدامیک از نماهای زیر موجب تاکید بر واکنش ها و حاالت چهره بازیگر می شود؟2 lose  UpLong  S hot  Full S hotMedium S hot1

1هیچکدامهیچ رابطه ای نداردرابطه مستقیمرابطه معکوسرابطه بین دیافراگم و شاتر کدام گزینه زیر است ؟3

Cفیلتر های رنگیNDبرای جلوگیری از انعکاسات مزاحم نور از چه نوع فیلتری استفاده می شود ؟4 TO  PL4

به دلیل رنگی بودن در دوربین چیست؟LCDعلت استفاده از 5
سهولت تصویر برداری بر روی 

دست
4همه مواردبهتر از چشمی یا ویزور

.مقدار ورود نور را تنظیم می کنددیافراگم چه عملی را روی دوربین انجام می دهد ؟6
سرعت ورود نور را افزایش می 

دهد
.سرعت دوربین را زیاد می کند

سرعت ورود نور را کاهش می 

دهد
1
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3دیافراگمشاترلنزفیلتربرای تاکید بر سرعت باالی سوژه متحرک کدام گزینه اهمیت بیشتری دارد ؟7

8
به کوچکترین واحد تصویری یک فیلم که در آن یک عمل فیزیکی یا غیر فیزیکی اتفاق می 

افتد چه می گویند ؟
3کلوز آپپالنسکانسدکوپاژ

1صدا بردارتصویربردارکارگردانمنشی صحنهتهیه شات در لیست معموال به عهده کدام یک از عوامل فیلم است ؟9

2(دالی) Dolly(پن) Pan(آرک) Arc(تراولینگ) Travelingدر کدام حرکت دوربین به دور موضوع می گردد ؟10

1پندالیکرینتراولینگ.می نامند .............. حرکت دوربین با سوژه یا موضوع فیلم برداری در یک خط موازی را 11

2المپ تصویرخطوط تصویرلنزتارگتمهمترین و اصلی ترین عنصر ساختمان دوربین های تصویربرداری چیست ؟12
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هنگام تصویربرداری با زاویه بسته با کدامیک از موارد زیر روبرو خواهیم شد ؟13
فشردگی عمیق صحنه و مشکل 

وضوح تصویر
لرزش دست شدیدتر

مشکالت کادر بندی و تعقیب 

حرکات سوژه
4همه موارد

.. .…سکانس یعنی 14

قسمتی از یک موضوع خاص که 

دارای شروع و پایان مشخص 

است

مجموعه رخدادهایی است که 

.پشت سر هم به وقوع می پیوندد

توضیحات خاص زمان 

فیلمبرداری است که در فیلمنامه 

.قید می شود

بیان یک عمل در یک مکان 

.خاص است
1

4لنز زوملنز تلهلنز وایدلنز نرمالمعموال برای دوربین های تصویربرداری چه لنزی تعبیه گردیده است ؟15

فرق بین دوربین های فیلم برداری و تصویر برداری چیست ؟16
دوربین های فیلم برداری و 

.تصویر برداری یکی هستند

در دوربین های تصویر برداری 

هنگام عبور فیلم از مقابل هر 

تصویر ساخته می شود و در 

دوربین های فیلم برداری با ظهور 

.فیلم در البراتوار

در دوربین های تصویر برداری و 

فیلم برداری فیلم آن باید ظاهر 

.شود

2هیچ کدام

17
در زمان تصویربرداری روی دست برای کاهش لرزش کمتر دوربین از چه لنزی استفاده 

می شود ؟
1ماکرونرمالتلهواید

.نور دوربین را زیاد می کند بر روی دوربین چه عملی را انجام می دهد ؟Eizyدکمه 18
نمایش عالئم اطالعاتی و 

هشداردهنده

لرزش دوربین را گرفته و تصاویر 

.بدون لرزش ضبط می شود

دیدن تصاویر و نمایش دقیق 

.آنچه دوربین ضبط می کند
1
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19IRIS1کنترل شدت نور  و کنترل رنگکنترل رنگکنترل زمان نوردهیکنترل شدت نور در دوربین های تصویربرداری چه وظیفه ای را به عهده دارد ؟

2پن تعقیبی(پن) Pan(کرین) Crine(آرک) Arc.این حرکت توسط بازوی االکلنگی که به ارتفاع گرفتن دوربین منجر می شود، می گویند20

3غیر همزمانهمزمانغیرخطیخطیضبط صدا و تصویر در دوربین های تصویربرداری چگونه است؟21

1(دالی) Dolly(زوم) Zoom(تیلت) Tilt(پن)  Panحرکت افقی دوربین چه نام دارد ؟22

ضبط تصاویر بر روی نوار ویدئوکدام مورد از وظایف یک ویزور نیست ؟23
نمایش عالئم اطالعاتی و هشدار 

دهنده
بررسی و کنترل عملکرد دوربین

دیدن تصاویر و نمایش دقیق 

آنچه دوربین ضبط می کند
1

NDSپوالریزهبرای کاهش شدت نور از چه نوع فیلتری استفاده می شود ؟24 ky LightC TO2
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25
به تقسیم بندی یک فیلمنامه به پالن های مشخصی که امکان فیلم برداری داشته باشد را چه 

می گویند ؟
3سکانسدکوپاژصحنهپالن

3نرمالماکروتلهفیش آیبرای استفاده از نماهای خیلی بسته از چه نوع لنزی استفاده می شود ؟26

LONGکدام یک از نمادهای زیر اصطالحاً معروف به پرتره است ؟27  S HOTMEDIUM C LOS EBIG  C LOS E  UP  C LOS E  UP4

FadeInsertمحو تدریجی صدا و تصویر چه نام دارد ؟28
استفاده از عملکرد منفی  

C amera  S earch

استفاده از عملکرد مثبت 

C amera  S earch
1

29
زمانی که تصویربرداری برای اولین بار پس از روشن شدن دوربین شروع می شود کدام یک از 

موارد زیر به صورت چشمک زن در ویزور ظاهر می شود ؟
INDEXNEXTCHK  AUTO1

1زمان تدوینزمان فیلمبرداریاستوری بوردگفتگوها و رخدادهای صحنهکدام یک از موارد ذیل در فیلمنامه نوشته می شود ؟30
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3همه ی مواردنقاط و یا خطوط طالییجلوی کادرمرکز توجه عناصرعوامل و عناصر مهم صحنه بهتر است در کجای کادر قرار گیرند؟31

کدام یک از موارد ذیل تعریف درستی از تصویربرداری خبری است ؟32
معموال در اکثر اوقات تصویربردار 

دوربین بر روی دست کار می کند

به دلیل لحظه ای بودن وقایع 

امکان انتخاب بهترین زوایای 

دوربین وجود ندارد

در تهیه فیلم های خبری امکان 

.برداشت مجدد وجود ندارد
4همه ی موارد

(کلوز آپ)  Close Upکدام یک از کادرهای زیر برای تصویربرداری از صحنه های وسیع طبیعت مناسبتر است ؟33
Close Medium (مدیوم 

(کلوز

Medium Shot (مدیوم 

(شات
Long Shot (النگ شات)4

4وایت باالنسپالنفوکوسباالنستنظیم دوربین تصویربرداری با رنگ محیط را چه می نامند؟34

4همه ی مواردW.Bتنظیم نورتنظیم دمای رنگاست ؟ "کلوین"کدام گزینه زیر به معنای 35

3بازیگرانکارگردانتهیه کنندهتدوین گرسازنده و مسئول اصلی یک فیلم کیست ؟36
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4همه ی مواردحرکت هر جزء نمازاویه دوربینطراحی صحنه یا مکاندر مرحله استوری بورد کدام یک از موارد ذیل انجام می گیرد ؟37

3میکسرکلوین مترتیونروایت باالنس.انجام می شود ......................محاسبه دمای رنگی نور محیط، توسط دستگاهی به نام38

2فیش آیوایدتلهنرمالکدام لنز دارای فاصله کانونی بلندتر می باشد؟39

2همه مواردنمایشنامهفیلمنامهداستاناستوری بورد بر اساس کدامیک از متن های زیر طراحی می شود؟40

کدام یک از موارد ذیل مربوط به فیلم مستند می باشد؟41
فیلم مستند وسیله ای برای ضبط 

تاریخ معاصر است

فیلم مستند مربوط به یک رویداد 

.عینی در زمان مشخص است

فیلم مستند بر اساس شواهد 

علمی و عملی و اسناد موجود 

.تولید می گردد

4همه ی موارد

1گزارشدیالوگمونولوگنریشنبه گفتاری که به عنوان توضیح صحنه هایی از فیلم گفته می شود چه می گویند؟42
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تفاوت بین تصویر برداری مستند و خبری چیست؟43

در تصویربرداری خبری جز 

عکس مستند نیاز به گروه کامل 

از جمله دستیار تصویر نورپرداز و 

.غیره وجود دارد

زمان در تصویربرداری خبری 

بیشتر از مستند است

در تصویربرداری مستند به 

.فیلمنامه نیاز است

در تصویربرداری مستند 

تصویربردار جای همه عوامل اعم 

از کارگردان صدا برداری و غیره 

.کار می کند

3

شباهت بین تصویربرداری مستند و خبری چیست؟44
هر دو باید دارای اسناد و 

.مستندات باشند

هر دو دارای گروههای حرفه ای 

مانند صدابردار و نورپرداز ویژه 

.هستند

هر دو محدودیت زمانی و مکانی 

برای کار ندارند
1همه ی موارد

2همه ی مواردبوممیکسرتنظیمات خود دوربیندر تصویر برداری بهترین راه برای تنظیم کردن صدا کدام گزینه زیر است؟45

4همه ی موارداکوالیزرباالنسگینکدامیک از موارد ذیل بر روی میکسر صدا نصب می باشد؟46

47
برای ضبط صدای محیطی مانند صدای همهمه یک مهمانی از چه نوع میکروفنی استفاده 

می شود؟
1تفنگییقه ایقلبی شکلهمه راستایی

3همه ی مواردصوتشدت فرکانسپس آواییتولید انتقال و دریافت انرژی به صورت ارتعاش در ماده را چه می نامند؟48
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1هیچ کدامدالبی دیجیتالمونواستریوضبط صدا به صورت دو کاناله در کدام سیستم صدا امکان پذیر است؟49

2همه ی موارددالبی سارانددالبی دیجیتالدالبی کانال صوتی می باشد؟6در کدام حالت ضبط به صورت 50

علل بازبینی تصویرهای برداشت شده در آخر هر روز تصویربرداری چیست؟51
پالن های برداشت شده فاقد 

نورپردازی مناسب هستند یا نه
4همه ی مواردبرای کیفیت صدابردارینوار ضبط شده ریختگی دارد یا نه

4همه ی مواردگذشتن تاریخ انقضاء نوارضربه بر روی نوارذرات گرد و غباراثر ریختگی در نوارهای ویدئو چیست؟52

تعریف تایم مربوط به کدامیک از موارد ذیل است؟53
برای نمایش ساعت، دقیقه، ثانیه 

بر روی فیلم

با اطمینان ترین وسیله برای 

تدوین گر جهت پیدا کردن 

برداشت تأیید شد

TC4همه ی موارد

نورپردازی پیچیدهچه مواردی در تعیین هزینه های یک فیلم نقش مؤثرتری دارند؟54
تعداد لوکیشن های بیشتر از حد 

معمول

تعداد هنر پیشه ها بیشتر از حد 

معمول
4همه ی موارد
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1همه ی مواردانتخاب لوازم صدابرداریانتخاب هنر پیشهانتخاب تجهیزات مناسببازدید تصویربردار از لوکیشن قبل از تولید چه کمکی می تواند در روند کار داشته باشد؟55

توسط یک صدابرداردر صورت کم بودن بودجه صدابرداری به چه صورتی ضبط می شود؟56
توسط تصویر بردار و ضبط با 

میکروفن دوربین
2ضبط با میکسر صداتوسط یک دستیار صدا

57
در صورت کار در لوکیشن های خارجی برای کم کردن هزینه های فیلم از چه ابزاری برای 

نورپردازی استفاده می شود؟
1نورهای هالوژننورهای تنگستنآرکرفلکتور

1بعد از اتمام کل پروژهدر حین تولیدپس از تولیدپیش از تولیددستمزد عوامل در چه مرحله ای از کار تعیین بودجه می شود؟58

4همه ی مواردتعداد نفراتمواد خام از قبیل نوارنوع دوربین تصویربرداریبرای برآورد هزینه به کدامیک از موارد ذیل باید توجه کرد؟59

کدامیک از موارد ذیل در مورد فیلمنامه صحیح می باشد؟60
یک برنامه نوشته شده برای 

فیلمبرداری

یک برنامه نوشته شده برای 

تدوین

فیلم های داستانی نیز دارای 

فیلمنامه هستند
4همه ی موارد
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یک فیلمنامه خوب چگونه می تواند در روند کار تولید مؤثر باشد؟61

فیلمنامه می تواند مانند آهن 

ربایی باشد که آدم هایی را که 

برای شروع احتیاج دارید به سوی 

.خود جلب کند

باعث برنامه ریزی و تعیین بودجه 

دقیق تر می شود

باعث می شود تا انتخاب بهتری 

نسبت به نوع تجهیزات کنید
4همه ی موارد

3همه ی مواردداستانی و مستندخبریگزارشیکدامیک از موارد ذیل نیاز به فیلمنامه دارد؟62

تفاوت تصویربرداری با فیلمبرداری کدام یک از موارد ذیل می باشد ؟63

در تصویربرداری ضبط بر روی 

نگاتیو و در فیلمبرداری ضبط بر 

روی هارد دیسک

دوربین های تصویربرداری با 

فرایند شیمیایی از قبیل چاپ و 

ظهور نسبت به دوربین های 

فیلمبرداری برخوردار دار هستند

رنگ مایه ویدیو نسبت به فیلم 

کمتر است

تصحیح رنگ ها »در ویدیو معوال 

، چگالی و گامای تصویر بالعکس 

.فیلم در پایان کار انجام می گیرد 

3

3سطح فیلمهدالمپ تصویرلنزدر ویدیو تبدیل انرژی الکتریکی به میدان مغناطیسی در کدام قسمت دوربین انجام می گیرد ؟64

شدت روشنایی منابع نوریکیفیت سیگنال های ویدیویی به چه مواردی بستگی دارد ؟65
خصوصیات شعاع های منعکس 

شده از منابع نوری
4همه مواردمیزان روشنایی منابع نوری

Vکدامیک از موارد ذیل جزء قطع های فیلمبرداری می باشد ؟66 .H .S8MMDv camHD2



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد تصویربرداری
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ما

ش

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

Betacam35m.m16m.msuper8m.m1کدامیک از موارد ذیل جزء نوارهای ویدیویی است ؟67

2هیچکدام1440 × 720720 ×1920576 ×1080 می باشد ؟DVکدامیک از موارد ذیل مربوط به نوار 68

161 به 1214 به 49 به 163 به 9 از چه نسبتی برخوردار است ؟Hdcamتصویر به وجود آمده در سیستم 69

PALNTS هرتز60سیستم پخش تلویزیونی ایران کدامیک از موارد ذیل می باشد ؟70 C302 فرم بر ثانیه

3یوماتیک HDبتاکمDvcamضبط بر روی هارد در کدامیک از دوبین های ذیل امکان پذیر است ؟71

72CCDابزار تقویت کننده مزدوج چییست ؟

وسیله اتصال بار چیپس های 

سنسور تصویر هستند که نور 

دریافتی به عالیم و سیگنال های 

برقی تبدیل می کند

تفکیک رنگ را به خوبی انجام 

می دهد
4همه موارد



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد تصویربرداری
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ما

ش

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

Cmos1لنز هدتارگتکدام بخش از دوربین شیوه جذب نور در المپ تصویر ویدئو را تعیین می کند ؟73

1هیچکدام625525725اطالعات تصویر تلویزیون در ایران دارای چند خط می باشد ؟74

 چیست ؟Pal با Ntscتفاوت 75

 خط 525 هر ثانیه Ntscدر 

افقی تشکیل دهنده یک قاب 

 خط افقیPAL  625است و در 

 هر ثانیه Ntscدر سیستم 

 خط اطالعاتی پخش می 16750

 15750گردد و در سیستم پال 

خط اطالعاتی

 فریم بر ثانیه Ntsc ، 25سیستم 

 فرم بر 30می باشد و سیستم پال 

ثانیه

1همه موارد

2دور در دقیقه2000 دور در دقیقه1900 دور در دقیقه1800 دور در دقیقه1700  چند دور در دقیقه می باشد ؟V.H.Sسرعت چرخش هد هارد 76

3هیچکدامب- موارد الف عدم لرزش حرکات دوربینوزن دوربینسه پایه را بر چه اساسی برای دوربین ها انتخاب می کنند ؟77

1هیچکدامتنظیم رنگزومفوکوسدر دوربین های استودیویی معموالً دسته چپ چه عملی را انجام می دهد ؟78



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد تصویربرداری
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ش
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صحیح

4پنکریندالیتیلتحرکت دوربین به صورت افقی چه نام دارد؟79

4همه مواردمروریگسستهتعقیبی می باشد ؟Panکدامیک از موارد ذیل جزء حرکت 80

3کرین(Tilt)تیلت دالی(Pan)پن حرکت عمودی و یا باال و پایین دوربین مربوط به کدامیک از تعاریف ذیل می باشد؟81

4همه مواردPresetW.BWith Balanceبرای تنظیم رنگ از کدامیک از موارد ذیل استفاده می شود ؟82

4همه موارددرخشش- اشباع اشباعرنگ مایهبرای تعیین رنگ چه مواردی در نظر گرفته می شود ؟83

1سبز- زرد - آبی قرمز- سبز - بنفش آبی- قرمز - زرد آبی- قرمز - سبز رنگ های اصلی نور کدامیک از موارد ذیل می باشد ؟ 84



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد تصویربرداری
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ش

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2همه مواردسیاهسفیدخاکستریترکیب نورهای اصلی چیست ؟85

3سایان- فیروزه ای - بنفش ماژنتا- سایان - زرد سایان- ماژنتا - بنفش سایان- سبز - زرد رنگ های مکمل نور کدامیک از موارد ذیل است ؟86

2بی رنگنورهای اصلیتنالیته های خاکستریسفیدترکیب نورهای اصلی فرعی چیست ؟87

3نور اصلیسفید تنالیته های خاکستریسیاهترکیب هر نور اصلی با نور مکمل خود چیست ؟ 88

1ماژنتاسایانبنفشزردترکیب نور قرمز با سبز چیست ؟ 89

90
برای تنظیم رنگ و نورسنجی در فیلمبرداری و عکاسی از کدامیک  از موارد ذیل استفاده 

می شود ؟
W.BPreset 3همه موارد%18کارت خاکستری



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد تصویربرداری

ال
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ره 
ما

ش

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4 درجه کلوین20000بیش از  کلوین11000 کلوین3200 کلوین6500دمای رنگ آسمان در تابستان چند درجه کلوین می باشد ؟91

3 درجه کلوین7000 درجه کلوین5700 درجه کلوین4500 درجه کلوین3200دمای رنگ نور معمول خورشید چند درجه کلوین است ؟ 92

2 درجه کلوین5700 درجه کلوین4000 درجه کلوین3200 درجه کلوین2000دمای رنگ چراغ های تنگستن ها لوژن چند درجه کلوین است ؟ 93

4ب- موارد الف دمای رنگ خارجیدرجه کلوین 3200دمای رنگ داخلیعالمت         در دوربین های ویدیویی نشانه چیست ؟ 94

2درجه کلوین 5700 -5400درجه کلوین 4200 -3700درجه کلوین 2800 -3200درجه کلوین 2000 - 2500حرارت رنگ نورهای فتوفالد چند درجه کلوین می باشد ؟ 95

3نانومتر 500-900نانومتر 400-700نانومتر 400-900نانومتر 200 -700محدوده نور نامرئی چند نانومتر می باشد ؟ 96



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد تصویربرداری

ال
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ره 
ما

ش

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2سبززردقرمزآبیکدامیک از نورهای ذیل دارای طول موج بلندتر می باشند ؟ 97

4بیشتر- بلندتر کمتر- بلندتر بیشتر- کوتاهتر کمتر- کوتاهتر .است ........ از نور آبی می باشد و شکست نور آن نیز نسبت به قرمز ............. طول موج نور سبز 98

1هوای نیمه ابریهوای برفیهوای آبریخورشید و آسمان آبیپر تضادترین نور روز کدامیک از موارد ذیل می باشد ؟ 99

UVPکدامیک از فیلترهای ذیل شدت نور را کاهش می دهد ؟ 100 .LNDS kylight3

جذب کننده اشعه ماوراء بنفشایجاد رنگ گرمتر به فضاکاهش شدت نورکدامیک از گزینه های زیر از موارد کاربرد فیلتر پوالریزه است ؟ 101
حذف انعکاسات ایجاد شده در 

تصاویر
4

W.B3شاتردیافراگمIrisبرای تصویربرداری از مسابقات اتومبیل رانی از چه کلیدی استفاده می شود ؟ 102



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد تصویربرداری
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ما

ش

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4همه مواردآینهفویل آلومینیومیونولیتکدامیک از موارد ذیل برای ساخت رفلکتور استفاده می شوند ؟ 103

4موارد الف و جصفحات بازتابینورهای فلورسنترفلکتوربرای روشن تر ساختن مناطق سایه دار موضوع با نور غیرمستقیم از چه وسیله ای استفاده می شود ؟ 104

Matteبرای جلوگیری از نورهای مزاحم به دوربین از چه وسیله ای استفاده می شود ؟ 105  Boxes4همه مواردنقابدانسایبان های لنز

4ج- موارد ب کمپوزیسیونترکیب بندیکادربندی. مربوط به چیدمان عناصر و موضوعات تصویر است ............. 106

: عوامل کمپوزیسیون عبارتند از 107
ترتیب و توازن عناصر و عوامل 

موجود در نما نسبت به یکدیگر
4همه مواردارتفاع دوربین- زاویه دوربین پرسپکتیو

2همه مواردمربعمستطیللوزیدر عکاسی و تصویربرداری بیشتر از چه نوع کادری استفاده می شود ؟ 108



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد تصویربرداری
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ما

ش

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

2هیچکداممستطیل افقیمستطیل عمودیمربعکدامیک از کادرهای ذیل احساس جنبشی و ایستایی را به بیینده القاء می کند ؟ 109

1/331:1/661:1/751:2/351 :1کدامیک از نسبت های ذیل به صورت تمام قاب و همچنین نسبت تلویزیون می باشد ؟ 110

1:2/21:1/852:1/51:1/333در کدامیک از نسبت های ذیل از عدسی آنامورفی استفاده می شود ؟ 111

4همه مواردنوع لنزفاصله سوژه تا دوربیندیافراگمعوامل موثر بر عمق میدان چیست ؟ 112

113
نسبت به تله چیست .......... نسبت به نرمال و عمق میدان ........... لنز واید دارای فاصله کانونی 

؟
1بیشتر- بلندتر کمتر- کوتاهتر کمتر- بلندتر بیشتر- کوتاهتر 

به علت خنثی بودن آنتساوی بین اضالع آنبه چه دلیل از کادر مربع کمتر استفاده می گردد ؟114
چون کادری آرام و بی تحرک 

است
4همه موارد



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد تصویربرداری
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ما

ش

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1هیچکدامبرومیز نقرهسیلینیومآرسینوگالیمنور سنج های جدید عموماً به چه سلولی مجهز هستند ؟115

4موارد ب و جبازتابیانعکاسیمستقیم از چه نوع نورسنجی می باشد ؟ T.T.Lنور سنج دوربین 116

Iris2نورسنجیشاتردیافراگمکدامیک از موارد ذیل سرعت سوژه حرکتی را تنظیم می کند ؟ 117

f  = 1/4f = 5/6f = 11f = 83در کدامیک از اعداد ذیل دیافراگم بسته تری را نشان می دهد ؟ 118

1/1001/601/81/5003کدامیک از سرعت های ذیل نور بیشتر را نیاز دارند ؟119

4همه مواردf = 5/6کنترل شدت نورتأثیر بر عمق میدان وضوحموارد ذیل که به دیافراگم مربوط می شوند را مشخص کنید ؟120



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد تصویربرداری
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ما

ش

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

121
 ثانیه چه اتفاقی را برای 1/50در دوربین های تصویربرداری استفاده از سرعت های پایین تر از 

سوژه به وجود می آورد ؟

سوژه حرکت تندی را خواهد 

داشت

سوژه حرکت کندی را خواهد 

داشت
2هیچکدامسرعت سوژه معمولی خواهد بود

4همه موارد دوربینVCRاستفاده از LCDاستفاده از عمل زوم کردنکدامیک از موارد ذیل مصرف باتری را افزایش می دهد ؟122

4همه مواردDvcamDVHDV برای انتقال چه فرمتی به کامپیوتر استفاده می شود ؟i.Linkاز کابل 123

124
از چه طریقی در دوربین های تصویربرداری می توان تمامی تصاویر را که روی نوار ضبط 

خواهد شد به صورت همزمان مشاهده کرد ؟
4همه مواردویزورمنظره یابچشمی

2هیچکدامآرکفرسنلچراغ های مهتابی فلورسنتاز چه نوع چراغ هایی برای فوکوس کردن نور هالوژن استفاده می شود ؟125

126
از فلزات گازی شکل پرتره اند که وقتی الکتریسته از میان آنها عبور .................... المپ های 

.می کند ملتهب می شوند 
2فتو فالند HMIفلورسنتتنگستن
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سؤاالت استاندارد تصویربرداری
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ش
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صحیح

1همه مواردفرسنلهالوژنHMIکدامیک از چراغ تنگستن ذیل تحت نور روز متعادل شده اند ؟ 127

3 درجه سانتی گراد10 درجه سانتی گراد25 درجه سانتی گراد30 درجه سانتی گراد40دمای مفید برای شارژ باتری چند درجه سانتی گراد می باشد ؟ 128

پروژکتورهای فرنل چه نوع نورهایی هستند ؟ 129
استفاده آن ها برای نور فرعی و 

اسپات می باشد

شیشه های آن ها در برابر حرارت 

.لنز بادوام نمی باشد 

برای فوکوس کردن نور هالوژن 

.استفاده می شود

کوچکترین اندازه این نوع چراغ 

. وات می باشد 40
3

130
کدامیک از المپ های ذیل از فلزات گازی پر شده اند که وقتی الکتریسیته از میان آن ها عبور 

می کند ملتهب می شوند و نیازی به رشته تنگستن ندارند ؟
1هالوژنفرنلکوارتزیالمپ های فلورسنت

2نور تلطیف کنندهنور پر کنندهFill lightkey lightنور اصلی را چه می نامند ؟ 131

4 درجه45 درجه360درجه180 درجه90محل قرار گرفتن نور اصلی نسبت به دوربین و سوژه معموالً چند درجه می باشد ؟132
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سؤاالت استاندارد تصویربرداری
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ش
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در چه مواقعی از نور دوم استفاده می شود ؟ 133
برای نرم کردن سایه که بر اثر 

نور اصلی ایجاد شده

برای پر کردن سایه که بر اثر نور 

اصلی ایجاد شده

نور دوم باید درست مخالف نور 

اصلی باشد
4همه موارد

3نور محیطنور پشتنور پر کنندهنور اصلیبیشتر مواقع از منبع سوم نور درچه قسمتی استفاده می شود ؟ 134

4همه مواردنور بازتابش ، نور دکورنور تاکیدی ، نور جلوه سازنور کناره ، نور متقاطعبرای استفاده از سه منبع نور در چه مواقعی استفاده می شود ؟ 135

1هیچکدامتغییر نمی کندحرارت رنگ باال می آیدحرارت رنگ پایین می آیددر صورتیکه مقدار نور را توسط دیمر کم کنیم چه تفاوتی در حرارت رنگ دیده می شود ؟136

4تفنگیهمه راستاییقلبی شکلیقه ای درجه را می پوشاند ؟ 40کدامیک از میکروفن های ذیل ناحیه ای با زاویه 137

2همه موارداستفاده از سه پایهاستفاده از استیدی کماستفاده دوربین روی شانهکدامیک از موارد ذیل باعث کاهش لرزش دوربین بر روی دست می شود ؟138
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Video playerDV از چه دستگاهی استفاده می شود ؟ DVبرای بازبینی نوار های که 139  playerHDV  playerDVD  player2

I.linkS از چه نوع کابلی استفاده می شود ؟V.H.Sبرای دیدن نوارهای 140 .V .H .SAV13943

I.linkAVSکدامیک از کابل های ذیل خروجی تصویر با کیفیت تری را عرضه می کند ؟ 141 .V .H .S1کامپونت

4همه مواردزاویه حرکت دوربیننورپردازیچیدمان بازیگردر طراحی استوری بورد چه مواردی ذکر می شود؟ 142

1هیچکدامپس از تولیدتولیدپیش تولیدطراحی استوری بورد در چه مرحله ای انجام می گیرد ؟ 143

4 همه مواردطراحی مکان هاداستانطراحی شخصیت هایک طرح استوری بورد قبل از شروع کار به چه مواردی نیاز دارد ؟ 144
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4همه مواردحمل و نقلساخت دکوردستمزد عواملکدامیک از موارد ذیل برای تعیین بودجه یک پروژه ضروری هستند ؟ 145

miniDVDvcamHDXDcam1کدامیک از ضبط فرمت های ذیل در کاهش هزینه نقش بسزایی دارد ؟ 146

زوم این یعنی چه ؟ 147

هنگامی که دوربین از یک زاویه 

باز به سمت یک زاویه بسته می 

رود

هنگامی که دورربین از یک زاویه 

بسته به سمت یک زاویه باز می 

رود

هنگامی که دوربین تصویر آن 

محو می شود

هنگامی که دوربین تصویر آن 

روشن می شود
1

نمای مدیوم النگ شات چیست ؟ 148
نمای بزرگتر از النگ شات 

می باشد

نمای کوچکتر از النگ شات 

می باشد
نمای کوچکتر از کلوز آپ می باشد

نمای بزرگ تر از اکستریم النگ 

شات می باشد
2

2اکستریم النگ شاتمدیوم النگ شاتکلوز اپاینسرت. گفته می شود ................... به نمای نزدیک از چهره آدم 149

صحنه های جنگ و درگیریاز نمای اول شولدر شات باری چه صحنه هایی استفاده می شود ؟ 150
صحنه هایی که دوربین سوار 

ماشین است

صحنه هایی که دوربین متحرک 

است

صحنه هایی که می خواهند 

گفتگوی دو نفر را نشان دهند
4
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واید باالنس یعنی چه و عالمت اختصاری آن را بنویسید ؟ 151
برای تنظیم صدا و عالمت آن 

M.P می باشد .

برای تنظیم تصویر و عالمت آن 

pf می باشد .

برای پیدا کردن سفیدی در رنگ 

 می باشدwbو عالمت آن 
3هیچکدام

2لوانگلآی لولهای انگلآی انگلهنگامی که دوربین از زاویه باال به سوژه نگاه می کند چه نام دارد ؟ 152

3ثابتافقی و عمودیعمودیافقی. دوربین می باشد ................ حرکت کراین یعنی حرکت های 153

4از سقفاز پشت سرزاویه موربروبروی سوژهنوری که در استدیوها تلویزیونی به سوژه تابانده می شود در کجا قرار می گیرد ؟ 154

4بک الیتفی الیتنور اریبکی الیتدر نور پردازی مثلثی به نور پشت سر چه می گویند ؟ 155

فرق بین لنز تله و نرمال چیست ؟ 156

لنز تله تصویر را کوچک و لنز 

نرمال تصویر را به همان شکل 

.اول نشان می دهد 

لنز تله تصویر را نزدیک و لنز 

نرمال تصویر را به همان شکل 

.اول نشان می دهد 

لنز تله زاویه دید را گسترش و لنز 

.نرمان کوچک می نماید 
1 هیچکدام
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3جام کاتهلی شتدرنگ شاتاول شاتهنگامی که دوربین سوار هواپیما یا هلیکوپتر باشد به آن چه می گویند ؟157

برای اینکه دوربین تصویر برداری دیافراگم و متراژ آن در اختیار ما باشد چه باید بکنیم ؟ 158
دوربین را در حالت اتوماتیک قرار 

.می دهیم 
2هیچکدامدر حالت پروگرام قرار می دهیمدر حالت مانوئل قرار می دهیم

آرگ داخلی یعنی چه ؟159
هنگامی که دوربین از داخل دایره 

به بیرون نگاه می کند

هنگامی که دوربین از یک زاویه 

مثلثی به سوژه نگاه می کند

هنگامی که دوربین از یک زاویه 

مثلثی به سوژه نگاه می کند
1هیچکدام

آیریس این را شرح دهید ؟ 160
تصویر به صورت دایره ای در 

قاب خود باز شود

تصویر به صورت دایثره ای در 

قاب خود بسته شود
2هیچکدامبه صورت جاروب کردن است

محور عکاسی بر چه استوار می باشد ؟ 161
اطاق - نور - سطح حساس 

تاریک
1هیچکدامپرده تئاتر- نور - اطاق تاریک لنز- اطاق تاریک - نور 

B1سرعت سرعت پایینسرعت متوسطسرعت باالبرای ثبت تصاویری که سرعت آن باالست از چه سرعت هایی بهره می گیریم ؟ 162
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. قطع نوارهای ویدئو را بنویسید 163
 - Bet cam - betیوماتیک 

vhs

 Bet cam - betمینی دیوی 

 -vhs

- بتا کم - دیوی کم - یوماتیک 

vhs - betکمپکت 
3هیچکدام

2هیچکدامالف و بدرون لنزی استبرون لنزی استحرکت اپتیکی یعنی چه ؟ 164

3هیچکداممیکروفن بوممیکروفن استاتیکمیکروفن دینامیکیمیکروفنی که در هنگام ضبط صدا به کار برده می شود چه نام دارد ؟ 165


