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 بهترین شیوه برای مداد زدن در رتوش عکس کدام گزینه زیر است؟ .1

 ب( ایجاد خطوط مالیم به صورت دوار الف( ایجاد خطوط مالیم به صورت متقاطع

 د( هاشورزنی ج( ایجاد خطوط مایل

 کدام گزینه در تعریف کاربرد رتوش در عکاسی صحیح است؟ .2

 است.الف( رتوش کردن همیشه به خاطر زیبا کردن عکس 
 ب( به دلیل حفظ کیفیت نگاتیو است.

 ج( تلطیف چهره
 د( همیشه به خاطر زیبا کردن عکس نیست، بلکه گاهی برای مرمت اشکاالت یا اشتباهات ناخواسته صورت می گیرد.

 تأثیرات رتوش و اشکاالت آن در چه زمانی بیشتر مشخص می شود؟ .3

 یز بزرگب( در عکس های پرتره و چاپ سا الف( در عکس پرسنلی
 د( در عکس های پرکنتراست با هر نوع چاپ ج( در عکس های طبیعت

ای که بر روی آمولسیون فیلم می مالند تا بتوان هنگام رتوش بر روی آن مداد کشید، کدام یک ماده .4
 از موارد زیر است؟

 ب( الکل الف( چسب چوب
 د( میسکیت ج( ماتالین

 علت استفاده از جعبه رتوش چیست؟ .5

 ب( گرم کردن نگاتیو مشخص شدن سایه ها و معایب در نگاتیوالف( 

 د( جلوگیری از شکستگی نگاتیو ج( تغییر رنگ نگاتیو

 ،شود و در رتوش عکس کاربرد داردمحلول شیمیایی که از صمغ درخت و اسانس تربانتین ساخته می .6
 چه نام دارد؟

 مرکب دودهب(  الک سیاهالف( 
 مرکورکورومد(  ماتالینج( 

 ؟منظور از الک رتوش چیست .7
 مرکب دودهب(  الک سیاهالف( 

 مرکورکورومد(  ماتالینج( 
 ؟نوع انتخاب مداد رتوش به چه چیزی بستگی دارد .8

 به جنس نگاتیوب(  به رنگ نگاتیوالف( 
 به کارخانه سازندهد(  به سلیقه عکاسج( 

 ؟نوک مداد رتوش باید به چه حالتی تبدیل شود .9
 تیز و برندهب(  کل باشد و تیز به معنی برنده نشود.ای شساچمهالف( 

 بلند و باریکد(  پهن و ضخیمج( 
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 ؟علت استفاده از مرکورکوروم در رتوش عکس چیست .11
 های سیاه و سفید. )چیزی شبیه داجینگ موضعی(روشن کردن موضعی عکسالف( 

 های رتوش بر روی نگاتیوتثبیت قلمزنی ب(
 

 شستشوی نگاتیوج( 
 وارد الف و ب م د(

 

 شود؟ای استفاده میبرای اصالحات در سطوح سفید یا روشن و خراشیدن قسمت تیره از چه وسیله .11

 ب( قلم مو سفید الف( اسکارپر

 د( مداد رنگی ج( مداد رتوش

 ؟مهم ترین توصیه در پزتیو عکس چیست .12
 های ترمیم از نوع خودش باشد.جنسیتالف( 

 شد که قابل تشخیص نباشد.ای باآمیزی به گونهرنگب( 
 

 حتماً از ایر براش استفاده شود.ج( 
 موارد الف و ج د(

 

 ؟شوداند چه عملی توصیه میبرای رفع نواقصی که هنگام عکسبرداری و نورپردازی رفع نشده .13
 استفاده از ایربراش و قلم موب(  ترمیم عکس با اسکارپرالف( 

 کدامهیچد(  روتوش نگاتیوج( 
 ؟از ابزار آالت برای روتوش استکدام یک  .14

 ذره بین –مداد  –جعبه نور  –ماتالین ب(  رنگ پالستیک –جعبه نور  –مداد الف( 
 ی مواردهمهد(  جعبه پالستیک –های روغنی انواع رنگ –ماتالین ج( 

 انجام اصالحات بر روی نگاتیو به منظور ویرایش و رفع نواقص قبل از مرحله چاپ چه نام دارد؟ .15

 پزتیوب(  رتوشلف( ا

 برنینگد(  واجینگج( 

 

 
 کدام نوع مداد رتوش از کیفیت بهتری در کار برخوردار است؟ .1

 ب( مدادهای درجه بندی شده با عدد الف( مداد اتود )رنگی(

 د( مدادهای زغالی ج( مدادهای درجه بندی شده با حروف

 برای شستن رتوش از روی نگاتیو کدام محلول مناسب تر است؟ .2

 ب( داروی ثبوت الف( داروی ظهور

 د( تینر ج( آب تصفیه شده

 ؟مو برای نقطه گذاری وضعیت قلم چگونه باید باشدهنگام استفاده از قلم .3

 عمودیب(  افقیالف( 

 کشیدهد(  مایلج( 

اتاقک چوبی یا فلزی مکعب شکلی که شبیه میز نور است و جهت رتوش مورد استفاده قرار می گیرد  .4
 از گزینه های زیر است؟کدام یک 

 ب( میز نور کوچک الف( آگراندیسور
 د( جعبه رتوش ج( میز کنتاکت

 برای مالیدن ماتالین بر روی نگاتیو کدام یک مناسب ترند؟ .5
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 ب( قلم موی پهن الف( قلم موی نرم

 د( دستمال کاغذی ج( پنبه پرزگیری شده

 زیر است؟ماده چسبناک کننده نگاتیو به هنگام رتوش کدام مورد  .6
 چسب مایعب(   متولالف( 

 ژالتیند(   ماتولین ج(
 برای اجتناب از اثرات ناخواسته انگشت بر روی نگاتیو از چه وسیله ای استفاده می شود؟ .7

 ب( جعبه رتوش الف( محافظ نگاتیو
 د( ماتالین ج( مرکورکوروم

روی عکس بعد از عمل رتوش و خراش های سفید رنگ   لکه ها از دالیل ایجاد  ی زیرگزینهکدام  .8
 باشد؟می

 ب( نورسنجی نامناسب الف( رتوش بدون ماتولین
 د( ظهور با دمای باال ج( کلوین نامناسب

 است. ...................بهترین شیوه مداد زدن در رتوش عکس  .9

 هاشور زنی از راست به چپ  ب(   هاشور زنی از چپ به راستالف( 
 ایجاد نقطه در تمامی سطوحد(   ه صورت دوارایجاد خط های مالیم ب ج(

 برای رتوش محل های ظریف به کار می روند. .......................برای رتوش سطوح بزرگ و .................. .11

 مدادهای نرم  -ب( مدادهای نرم  مدادهای سخت  -الف( مدادهای سخت 
 دادهای نرمم –د( مدادهای سخت  مدادهای سخت  -ج( مدادهای نرم 

 خط و خش های تراشیده توسط اسکاپر را با کدام شیوه رنگ آمیزی می شود؟ .11

 ب( نگاتیو الف( پوزتیو کردن

 د( فریمینگ ج( پاسپارتو

 برای رفع چین و چروک های عکس کدام روش بهتر است؟ .12

 الف( استفاده از ماتالین
 ب( استفاده از چسب کاغذی

 

 ج( شستن مجدد نگاتیو
 ه از وازلین محلول در آب و شستن عکس در آن( استفادد

 

 ؟رتوش نگاتیو بر روی کدام قسمت نگاتیو باید انجام شود .13

 طرف شفاف نگاتیوب(  دو روی نگاتیو یکسان است.الف( 
 بسته به نوع نگاتیو متفاوت استد(  قسمت مات و کدر، امولوسیونج( 

 انجام می شود؟ انجام عمل رتوش بیشتر بر روی کدام یک از موارد زیر .14

 ب( نگاتیو الف( کاغذ عکاسی

 د( ظهور فیلم و عکس ج( چاپ عکس

اصالح و ویرایش تصاویر از طریق ایجاد تغییراتی در سایه ها و برقراری توازن نور و کنتراست در  .15
 ؟عکاسی سنتی چه نام دارد

 رتوشب(  ترمیمالف( 
 کپید(  دست رنگج( 
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 هتری در کار برخوردار است؟کدام نوع مداد رتوش از کیفیت ب .16

 ب( مدادهای درجه بندی شده با عدد الف( مداد اتود )رنگی(

 د( مدادهای زغالی ج( مدادهای درجه بندی شده با حروف

 برای شستن رتوش از روی نگاتیو کدام محلول مناسب تر است؟ .17

 ب( داروی ثبوت الف( داروی ظهور

 د( تینر ج( آب تصفیه شده

 ؟مو برای نقطه گذاری وضعیت قلم چگونه باید باشداز قلمهنگام استفاده  .18

 عمودیب(  افقیالف( 

 کشیدهد(  مایلج( 

اتاقک چوبی یا فلزی مکعب شکلی که شبیه میز نور است و جهت رتوش مورد استفاده قرار می  .19
 گیرد کدام یک از گزینه های زیر است؟

 ب( میز نور کوچک الف( آگراندیسور
 جعبه رتوش د( ج( میز کنتاکت

 برای مالیدن ماتالین بر روی نگاتیو کدام یک مناسب ترند؟ .21

 ب( قلم موی پهن الف( قلم موی نرم

 د( دستمال کاغذی ج( پنبه پرزگیری شده

 ماده چسبناک کننده نگاتیو به هنگام رتوش کدام مورد زیر است؟ .21
 چسب مایعب(   متولالف( 

 ژالتیند(   ماتولین ج(
 اثرات ناخواسته انگشت بر روی نگاتیو از چه وسیله ای استفاده می شود؟برای اجتناب از  .22

 ب( جعبه رتوش الف( محافظ نگاتیو
 د( ماتالین ج( مرکورکوروم

و خراش های سفید رنگ روی عکس بعد از عمل   لکه ها از دالیل ایجاد  ی زیرگزینهکدام  .23
 باشد؟رتوش می

 اسبب( نورسنجی نامن الف( رتوش بدون ماتولین
 د( ظهور با دمای باال ج( کلوین نامناسب

 است. ...................بهترین شیوه مداد زدن در رتوش عکس  .24

 هاشور زنی از راست به چپ  ب(   هاشور زنی از چپ به راستالف( 
 ایجاد نقطه در تمامی سطوحد(   ایجاد خط های مالیم به صورت دوار ج(

 برای رتوش محل های ظریف به کار می روند. .......................طوح بزرگ و برای رتوش س.................. .25

 مدادهای نرم  -ب( مدادهای نرم  مدادهای سخت  -الف( مدادهای سخت 
 مدادهای نرم –د( مدادهای سخت  مدادهای سخت  -ج( مدادهای نرم 

 ی شود؟خط و خش های تراشیده توسط اسکاپر را با کدام شیوه رنگ آمیزی م .26

 ب( نگاتیو الف( پوزتیو کردن

 د( فریمینگ ج( پاسپارتو

 برای رفع چین و چروک های عکس کدام روش بهتر است؟ .27

  الف( استفاده از ماتالین
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 ب( استفاده از چسب کاغذی
 ج( شستن مجدد نگاتیو

 ( استفاده از وازلین محلول در آب و شستن عکس در آند
 

 ؟نگاتیو باید انجام شود رتوش نگاتیو بر روی کدام قسمت .28

 طرف شفاف نگاتیوب(  دو روی نگاتیو یکسان است.الف( 
 بسته به نوع نگاتیو متفاوت استد(  قسمت مات و کدر، امولوسیونج( 

 انجام عمل رتوش بیشتر بر روی کدام یک از موارد زیر انجام می شود؟ .29

 ب( نگاتیو الف( کاغذ عکاسی

 د( ظهور فیلم و عکس ج( چاپ عکس

اصالح و ویرایش تصاویر از طریق ایجاد تغییراتی در سایه ها و برقراری توازن نور و کنتراست در  .31
 ؟عکاسی سنتی چه نام دارد

 رتوشب(  ترمیمالف( 
 کپید(  دست رنگج( 

کدام یک از مدادهای رتوش نرم تر و پررنگ ترند و برای رتوش نگاتیوهای تیره تر مناسب می  .31
 باشند؟

 Bمداد طراحی ب(  F احیمداد طر الف(

 HBمداد طراحی د(  Hمداد طراحی ج( 

 کدام یک از گزینه های زیر از اهداف رتوش است؟ .32

 الف( تغییر کادربندی عکس
 ب( تغییر سایز عکس

 

 ج( تغییر زاویه دید عکاس
 د( پنهان کردن بخشی از عکس که مطلوب عکاس نیست

 

 کاغذهای مات از چه وسیله ای استفاده می شود؟ برای از بین بردن خط و خش های تیره بر روی .33

 ب(  رنگ ترانسپرانت الف( مرکب و قلمو
 د( مداد سیاه  ج( اسکارپر

 علت استفاده از جعبه رتوش چیست؟ .34

 ب( گرم کردن نگاتیو الف( مشخص شدن سایه ها و معایب در نگاتیو

 د( جلوگیری از شکستگی نگاتیو ج( تغییر رنگ نگاتیو

 ؟ده از ماتالین در رتوش عکس چیستعلت استفا .35

 الیه ای محافظ بر روی نگاتیوالف( 
 تثبیت قلمزنی های رتوش بر روی نگاتیوب( 

 

 شستشوی نگاتیوج( 
 گزینه الف و بد( 

 

 

 

 گیری است؟ کدامیک از گزینه های زیر تعریف پشتیبان .1

 ی جانبی یره سازی در حافظب( کپی از اطالعات و ذخ الف(  ارسال سالم اطالعات از طریق اینترنت 

 د( کد کردن اطالعات مهم ج( خرید و فروش اطالعات اینترنتی
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 های اصلی است ؟بر برای اجرای برنامهی میانهای زیریک برنامهکدام یک از گزینه .2

 Fileد(  Folderج(  Shortcutب(  Iconالف(   

 شود؟استفاده می  Paintبرای اجرای برنامه  Runکدام دستور در  .3

 bmpد(  Calcج(  MSpaint  ب( Paintالف(  

 کدام گزینه برای ایجاد برچسب درایو انتخاب می شود؟ Formatدر پنجره  .4

 Quick Formatد(  Volume Labelج(  Capacityب(   Fail systemالف( 

 کدامیک از وسایل زیر عمل مسیریابی را در شبکه ها انجام می دهد؟ .5

 NICد(  Router( ج Switchب(  Hubالف(   

 کدامیک از  نرم افزار های زیر، واژه پرداز می باشد؟ .6

 FoxProد(  Accessج(  Wordب(  PowerPointالف(   

 استفاده می کنیم ؟ Change Caseبرای تبدیل حروف بزرگ به کوچک و بالعکس از کدام گزینه ی  .7

 Sentencesد(  Toggle Caseج(  Upper Caseب(  Lower Caseالف( 

 کدام گزینه برای تعیین پس زمینه اشکال استفاده نمی گردد؟ .8

 Gradient Fillد(  Solid Outlineج(  Pattern Fillب(  No Fillالف( 

 به هر سطری از اطالعات که مربوط به یک موجودیت باشد ............... گفته می شود. .9

 د( هیچکدام Fieldج(  Recordب(  Tableالف(  

 ی مرتب سازی صعودی استفاده می شود؟کدام گزینه برا .11

 Clear All Sortsد(  Descendingج(  Ascendingب(  Clear Allالف(  

به اتصاالت موجود در صفحات اینترنتی که شما را به سایت یا صفحه ی دیگر وصل می کند، چه      .11

 می گویند؟

 Web browserد(  Home Pageج( Linkب(  URLالف(  

 

 دام گزینه می توان سرعت حرکت ماوس را تعیین کرد؟با استفاده از ک .12

 Wheelد(  Visibilityج(  Speedب(  Motionالف( 

 کدام گزینه برای شماره گذاری و فهرست بندی کلمات مورد استفاده قرار می گیرد؟ .13

 Insert Indexد(  Insert Columnج(  Table of contentب(  Number Insertالف(  

 ارتفاع سطرهای انتخاب شده از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟برای همسان کردن  .14
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 Auto Fit Rowsب(  Distribute columnsالف(   

 Distribute Rowsد(  Fixed Rows Heightج( 

 برای تعیین جهت کاغذ از کدام گزینه می توان استفاده نمود؟ .15

 Landscapeد(  portraitج(  Page Setupب(  Orientationالف(   

 Media playerدستورات اجرائی از قبیل پخش آهنگ، عقب و جلو کردن تراک و ... در برنامه ی  .16

 در کدام منو قرار دارد؟

 Editد(  Fileج(  Viewب(  Playالف(   

 واژه ی اشتراک گذاری معادل کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ .17

 Mainد(  Securityج(  Networkب(  Shareالف(   

 ر بخواهیم یک صفحه ی اینترنتی را ذخیره کنیم چه عملی انجام می دهیم؟اگ .18

 View/Toolbarsب(  File/Printالف(   

 Edit/Save asد(  File/Save asج( 

 کدام است؟ 2113پسوند فایل اکسل  .19

 xlts.د(  xtls.ج(  xltx.ب(  xls.الف(   

 ان ها را شامل می شود؟کدام یک از گزینه های زیر  تنظیمات مربوط به چاپ عنو .21

  Sizeب(  Marginsالف(   

 Sheet Optionsد(  Page Titlesج( 

 

 

 

 

 
 بهترین شیوه برای مداد زدن در رتوش عکس کدام گزینه زیر است؟ .16

 ب( ایجاد خطوط مالیم به صورت دوار الف( ایجاد خطوط مالیم به صورت متقاطع

 د( هاشورزنی ج( ایجاد خطوط مایل

 در تعریف کاربرد رتوش در عکاسی صحیح است؟ کدام گزینه .17

 الف( رتوش کردن همیشه به خاطر زیبا کردن عکس است.
 ب( به دلیل حفظ کیفیت نگاتیو است.

 ج( تلطیف چهره
 د( همیشه به خاطر زیبا کردن عکس نیست، بلکه گاهی برای مرمت اشکاالت یا اشتباهات ناخواسته صورت می گیرد.
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 ت آن در چه زمانی بیشتر مشخص می شود؟تأثیرات رتوش و اشکاال .18

 ب( در عکس های پرتره و چاپ سایز بزرگ الف( در عکس پرسنلی
 د( در عکس های پرکنتراست با هر نوع چاپ ج( در عکس های طبیعت

ای که بر روی آمولسیون فیلم می مالند تا بتوان هنگام رتوش بر روی آن مداد کشید، کدام ماده .19
 ست؟یک از موارد زیر ا

 ب( الکل الف( چسب چوب
 د( میسکیت ج( ماتالین

 علت استفاده از جعبه رتوش چیست؟ .21

 ب( گرم کردن نگاتیو الف( مشخص شدن سایه ها و معایب در نگاتیو

 د( جلوگیری از شکستگی نگاتیو ج( تغییر رنگ نگاتیو

عکس کاربرد  شود و در رتوشمحلول شیمیایی که از صمغ درخت و اسانس تربانتین ساخته می .21
 چه نام دارد؟ ،دارد
 مرکب دودهب(  الک سیاهالف( 

 مرکورکورومد(  ماتالینج( 
 ؟منظور از الک رتوش چیست .22

 مرکب دودهب(  الک سیاهالف( 
 مرکورکورومد(  ماتالینج( 

 ؟نوع انتخاب مداد رتوش به چه چیزی بستگی دارد .23
 به جنس نگاتیوب(  به رنگ نگاتیوالف( 

 به کارخانه سازندهد(  عکاسبه سلیقه ج( 
 ؟نوک مداد رتوش باید به چه حالتی تبدیل شود .24

 تیز و برندهب(  ای شکل باشد و تیز به معنی برنده نشود.ساچمهالف( 
 بلند و باریکد(  پهن و ضخیمج( 

 



 

رد:   9صفحه : روتوش فیلم و عکساستاندا
 

 ؟علت استفاده از مرکورکوروم در رتوش عکس چیست .25
 زی شبیه داجینگ موضعی(های سیاه و سفید. )چیروشن کردن موضعی عکسالف( 

 های رتوش بر روی نگاتیوتثبیت قلمزنی ب(
 

 شستشوی نگاتیوج( 
 موارد الف و ب  د(

 

 شود؟ای استفاده میبرای اصالحات در سطوح سفید یا روشن و خراشیدن قسمت تیره از چه وسیله .26

 ب( قلم مو سفید الف( اسکارپر

 د( مداد رنگی ج( مداد رتوش

 ؟در پزتیو عکس چیستمهم ترین توصیه  .27
 های ترمیم از نوع خودش باشد.جنسیتالف( 

 ای باشد که قابل تشخیص نباشد.آمیزی به گونهرنگب( 
 

 حتماً از ایر براش استفاده شود.ج( 
 موارد الف و ج د(

 

 ؟شوداند چه عملی توصیه میبرای رفع نواقصی که هنگام عکسبرداری و نورپردازی رفع نشده .28
 استفاده از ایربراش و قلم موب(  عکس با اسکارپرترمیم الف( 

 کدامهیچد(  روتوش نگاتیوج( 
 ؟کدام یک از ابزار آالت برای روتوش است .29

 ذره بین –مداد  –جعبه نور  –ماتالین ب(  رنگ پالستیک –جعبه نور  –مداد الف( 
 ی مواردهمهد(  جعبه پالستیک –های روغنی انواع رنگ –ماتالین ج( 

 انجام اصالحات بر روی نگاتیو به منظور ویرایش و رفع نواقص قبل از مرحله چاپ چه نام دارد؟ .31

 پزتیوب(  رتوشالف( 

 برنینگد(  واجینگج( 

 

 

 افرادی که به فنون رتوش عکس مسلط هستند را چه می نامند؟ .21

 رتوش پردازد(  عکس چاپ کنج(  عکاسب(  رتوشورالف( 

 نوک مدادرتوش چه وسیله ای استفاده می شود؟ برای تیز کردن و نرم کردن .22

 ی بافت نرم برای تیز کردن مداد استفاده می شود.ی بافت ریز برای نازک کردن گرافیِت مداد و از سُمبادهاز سُمبادهالف( 

 تیغ کاتر برای تیز و نازک کردن نوک مداد رتوش مناسب است.ب( 

 اسکارپر وسیله مناسبی است.ج( 

 تراش برای تیز کردن و از اسکارپر برای نازک کردن گرافیتِ مداد استفاده می شود. از مدادد( 

ی استفاده از ............. در نگاتیوهای سیاه و سفید، مانع از ورود نور اضافی به قسمت رنگ شده .23

 ؟گردد و در نتیجه قسمت رنگ شده در موقع چاپ، کامالً سفید مشاهده می شودنگاتیو می

 الک سفیدد(  مداد رنگیج(  ماتالینب(  کب رتوشمرالف( 
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 منظور از رتوش پوست پرتقالی چیست؟ .24

 رتوش به صورت نیزه ای و حلقوی باشد.الف( 

 ای و به صورت نقطه نقطه باشد.رتوش نقطهب( 

 رتوش خطی و نامنظم باشد.ج( 

 های ریز ایجاد می شود.وقتی روی نگاتیو بافت خیلی نرم و دانهد( 

 ؟برد اسکاپر در ویرایش عکس چیستکار .25

 از بین بردن خط و خش تیره بر روی کاغذ عکاسیب(  رنگ گذاری بر روی کاغذ براقالف( 

 رنگ گذاری بر روی کاغذ ماتد(  خراش بر روی نگاتیوج( 

 های تیره بر روی کاغذهای مات از چه وسیله ای استفاده می شود؟خط و خش برای از بین بردن .26

 مداد سیاهد(  اسکاپرج(  رنگ ترانسپرانتب(  قلمومرکب الف( 

تر مناسب می کدام یک از مدادهای رتوش نرم تر و پررنگ ترند و برای رتوش نگاتیوهای تیره .27

 ؟باشند

 HBمداد طراحی د(  Hمداد طراحی ج(  Bمداد طراحی ب(  Fمداد طراحی الف( 

 علت استفاده از ماتالین در رتوش عکس چیست؟ .28

 تثبیت قلم زنی های رتوش بر روی نگاتیوب(  ای محاففظ بر روی نگاتیوالیه الف( 

 گزینه الف و بد(  شستشوی نگاتیوج( 

 انجام عمل رتوش بیشتر بر روی کدام یک از موارد زیر انجام می شود؟ .29

 ظهور فیلم و عکسد(  چاپ عکسج(  نگاتیوب(  کاغذ عکاسیالف( 

 ا کدام شیوه رنگ آمیزی می شود؟های تراشیده توسط اسکاپر را بخط و خش .31

 فریمینگد(  پاسپارتوج(  نگاتیوب(  پوزتیوالف(

 رتوش نگاتیو بر روی کدام قسمت نگاتیو باید انجام شود؟ .31

 طرف شفاف نگاتیوب(  دو روی نگاتیو یکسان است.الف( 

 بسته به نوع نگاتیو متفاوت است.د(  قسمت مات و کدر، امولوسیونج( 

 چروک های عکس کدام روش بهتر است؟برای رفع چین و  .32

  استفاد از چسب کاغذیب( استفاده از ماتالینالف( 

 استفاده از وازلین محلول در آب و شستن عکس در آند(  شستن مجدد نگاتیوج( 

اصالح و ویرایش تصاویر از طریق ایجاد تغییراتی در سایه ها و برقراری توازن نور و کنتراست در  .33

 ؟م داردعکاسی سنتی چه نا

 کپید(  دست رنگج(   رتوشب( ترمیمالف( 
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اتاقک چوبی یا فلزی مکعب شکلی که شبیه میز نور است و جهت رتوش مورد استفاده قرار میگیرد  .34

 کدام یک از گزینه های زیر است؟

 جعبه رتوشد(  میز کنتاکتج(  میز نور کوچکب(  آگراندیسورالف( 

 بر روی نگاتیو از چه وسیله ای استفاده می شود؟ برای اجتناب از اثرات ناخواسته انگشت .35

 ماتالیند(  مرکورکورومج(  جعبه رتوشب(  محافظ نگاتیوالف( 

 کدام نوع مداد رتوش از کیفیت بهتری در کار برخوردار است؟ .36

 مدادهای درجه بندی شده با عددب(  مداد اتود)رنگی(الف( 

 ذغالیمدادهای د(  مدادهای درجه بندی شده با حروفج( 

 مو برای نقطه گذاری، وضعیت قلم چگونه باید باشد؟هنگام استفاده از قلم .37

 کشیدهد(  مایلج(  عمودیب(  افقیالف( 

 ماده چسبناک کننده نگاتیو به نگام رتوش کدام یک از موارد زیر است؟ .38

 ژالتیند(  ماتولینج(  چسب مایعب(  متولالف( 

 لول مناسب تر است؟برای شستن رتوش از روی نگاتیو کدام مح .39

 تینرد(  آب تصفیه شدهج(  داروی ثبوتب(  داروی ظهورالف( 

های سفید رنگ روی عکس بعد از عمل رتوش می ی زیر از دالیل ایجاد لکه ها و خراشکدام گزینه .41

 باشد؟

 ظهور با دمای باالد(  کلوین نامناسب ج(  نورسنجی نامناسب ب(  رتوش بدون ماتولینالف( 

 

 
 وع مداد رتوش از کیفیت بهتری در کار برخوردار است؟کدام ن .41

 ب( مدادهای درجه بندی شده با عدد الف( مداد اتود )رنگی(

 د( مدادهای زغالی ج( مدادهای درجه بندی شده با حروف

 برای شستن رتوش از روی نگاتیو کدام محلول مناسب تر است؟ .42

 ب( داروی ثبوت الف( داروی ظهور

 د( تینر ج( آب تصفیه شده

 ؟مو برای نقطه گذاری وضعیت قلم چگونه باید باشدهنگام استفاده از قلم .43

 عمودیب(  افقیالف( 

 کشیدهد(  مایلج( 

اتاقک چوبی یا فلزی مکعب شکلی که شبیه میز نور است و جهت رتوش مورد استفاده قرار می  .44
 گیرد کدام یک از گزینه های زیر است؟

 کوچک ب( میز نور الف( آگراندیسور
 د( جعبه رتوش ج( میز کنتاکت

 برای مالیدن ماتالین بر روی نگاتیو کدام یک مناسب ترند؟ .45
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 ب( قلم موی پهن الف( قلم موی نرم

 د( دستمال کاغذی ج( پنبه پرزگیری شده

 ماده چسبناک کننده نگاتیو به هنگام رتوش کدام مورد زیر است؟ .46
 چسب مایعب(   متولالف( 

 ژالتیند(   ماتولین ج(
 برای اجتناب از اثرات ناخواسته انگشت بر روی نگاتیو از چه وسیله ای استفاده می شود؟ .47

 ب( جعبه رتوش الف( محافظ نگاتیو
 د( ماتالین ج( مرکورکوروم

و خراش های سفید رنگ روی عکس بعد از عمل   لکه ها از دالیل ایجاد  ی زیرگزینهکدام  .48
 باشد؟رتوش می

 ب( نورسنجی نامناسب ماتولینالف( رتوش بدون 
 د( ظهور با دمای باال ج( کلوین نامناسب

 است. ...................بهترین شیوه مداد زدن در رتوش عکس  .49

 هاشور زنی از راست به چپ  ب(   هاشور زنی از چپ به راستالف( 
 ایجاد نقطه در تمامی سطوحد(   ایجاد خط های مالیم به صورت دوار ج(

 برای رتوش محل های ظریف به کار می روند. .......................برای رتوش سطوح بزرگ و .................. .51

 مدادهای نرم  -ب( مدادهای نرم  مدادهای سخت  -الف( مدادهای سخت 
 مدادهای نرم –د( مدادهای سخت  مدادهای سخت  -ج( مدادهای نرم 

 ا کدام شیوه رنگ آمیزی می شود؟خط و خش های تراشیده توسط اسکاپر را ب .51

 ب( نگاتیو الف( پوزتیو کردن

 د( فریمینگ ج( پاسپارتو

 برای رفع چین و چروک های عکس کدام روش بهتر است؟ .52

 الف( استفاده از ماتالین
 ب( استفاده از چسب کاغذی

 

 ج( شستن مجدد نگاتیو
 ( استفاده از وازلین محلول در آب و شستن عکس در آند

 

 ؟نگاتیو بر روی کدام قسمت نگاتیو باید انجام شودرتوش  .53

 طرف شفاف نگاتیوب(  دو روی نگاتیو یکسان است.الف( 
 بسته به نوع نگاتیو متفاوت استد(  قسمت مات و کدر، امولوسیونج( 

 انجام عمل رتوش بیشتر بر روی کدام یک از موارد زیر انجام می شود؟ .54

 ب( نگاتیو الف( کاغذ عکاسی

 د( ظهور فیلم و عکس عکس ج( چاپ

اصالح و ویرایش تصاویر از طریق ایجاد تغییراتی در سایه ها و برقراری توازن نور و کنتراست در  .55
 ؟عکاسی سنتی چه نام دارد

 رتوشب(  ترمیمالف( 
 کپید(  دست رنگج( 
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 بهترین شیوه برای مداد زدن در رتوش عکس کدام گزینه زیر است؟ .31

 ب( ایجاد خطوط مالیم به صورت دوار یم به صورت متقاطعالف( ایجاد خطوط مال

 د( هاشورزنی ج( ایجاد خطوط مایل

 کدام گزینه در تعریف کاربرد رتوش در عکاسی صحیح است؟ .32

 الف( رتوش کردن همیشه به خاطر زیبا کردن عکس است.
 ب( به دلیل حفظ کیفیت نگاتیو است.

 ج( تلطیف چهره
 عکس نیست، بلکه گاهی برای مرمت اشکاالت یا اشتباهات ناخواسته صورت می گیرد. د( همیشه به خاطر زیبا کردن

 تأثیرات رتوش و اشکاالت آن در چه زمانی بیشتر مشخص می شود؟ .33

 ب( در عکس های پرتره و چاپ سایز بزرگ الف( در عکس پرسنلی
 د( در عکس های پرکنتراست با هر نوع چاپ ج( در عکس های طبیعت

بر روی آمولسیون فیلم می مالند تا بتوان هنگام رتوش بر روی آن مداد کشید، کدام  ای کهماده .34
 یک از موارد زیر است؟

 ب( الکل الف( چسب چوب
 د( میسکیت ج( ماتالین

 علت استفاده از جعبه رتوش چیست؟ .35

 ب( گرم کردن نگاتیو الف( مشخص شدن سایه ها و معایب در نگاتیو

 جلوگیری از شکستگی نگاتیود(  ج( تغییر رنگ نگاتیو

شود و در رتوش عکس کاربرد محلول شیمیایی که از صمغ درخت و اسانس تربانتین ساخته می .36
 چه نام دارد؟ ،دارد
 مرکب دودهب(  الک سیاهالف( 

 مرکورکورومد(  ماتالینج( 
 ؟منظور از الک رتوش چیست .37

 مرکب دودهب(  الک سیاهالف( 
 مرکورکورومد(  ماتالینج( 

 ؟نوع انتخاب مداد رتوش به چه چیزی بستگی دارد .38
 به جنس نگاتیوب(  به رنگ نگاتیوالف( 

 به کارخانه سازندهد(  به سلیقه عکاسج( 
 ؟نوک مداد رتوش باید به چه حالتی تبدیل شود .39

 تیز و برندهب(  ای شکل باشد و تیز به معنی برنده نشود.ساچمهالف( 
 کبلند و بارید(  پهن و ضخیمج( 
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 ؟علت استفاده از مرکورکوروم در رتوش عکس چیست .41
 های سیاه و سفید. )چیزی شبیه داجینگ موضعی(روشن کردن موضعی عکسالف( 

 های رتوش بر روی نگاتیوتثبیت قلمزنی ب(
 

 شستشوی نگاتیوج( 
 موارد الف و ب  د(

 

 شود؟ای استفاده مییلهبرای اصالحات در سطوح سفید یا روشن و خراشیدن قسمت تیره از چه وس .41

 ب( قلم مو سفید الف( اسکارپر

 د( مداد رنگی ج( مداد رتوش

 ؟مهم ترین توصیه در پزتیو عکس چیست .42
 های ترمیم از نوع خودش باشد.جنسیتالف( 

 ای باشد که قابل تشخیص نباشد.آمیزی به گونهرنگب( 
 

 حتماً از ایر براش استفاده شود.ج( 
 موارد الف و ج د(

 

 ؟شوداند چه عملی توصیه میبرای رفع نواقصی که هنگام عکسبرداری و نورپردازی رفع نشده .43
 استفاده از ایربراش و قلم موب(  ترمیم عکس با اسکارپرالف( 

 کدامهیچد(  روتوش نگاتیوج( 
 ؟کدام یک از ابزار آالت برای روتوش است .44

 ذره بین –مداد  –جعبه نور  –ماتالین ب(  رنگ پالستیک –جعبه نور  –مداد الف( 
 ی مواردهمهد(  جعبه پالستیک –های روغنی انواع رنگ –ماتالین ج( 

 انجام اصالحات بر روی نگاتیو به منظور ویرایش و رفع نواقص قبل از مرحله چاپ چه نام دارد؟ .45

 پزتیوب(  رتوشالف( 

 برنینگد(  واجینگج( 

 ؟ت به نگاتیو باید چگونه باشدیت و فشار قلم در زمان رتوش زدن نسبموقع .46

 با فاصله نزدیک و ضربه زدن متوالیب(  محکم و چسبیده به نگاتیوالف( 

 موارد الف و بد(  حرکت مالیم و با پرهیز از فشارج( 

 ؟تر استبرای مالیدن ماتالین بر روی نگاتیو کدام یک مناسب .47

 قلم موی پهنب(  قلم موی نرمالف( 

 دستمال کاغذی( د پنبه پرزگیری شدهج( 

 ؟اصالحات بر روی عکس چاپ شده به منظور ترمیم و ویرایش جزئی عکس چه نام دارد .48

 نگاتیوب(  پزتیوالف( 

 تزییند(  رتوشج( 

 ؟شوداستفاده از جوهر قرمز یا مرکورکوروم در چه نوع نگاتیوی باعث کاهش رتوش می .49

 رنگیب(  سیاه و سفیدالف( 

 ی مواردهمهد(  اسالیدج( 

 ؟تأثیر استفاده از مداد سیاه طراحی بر روی نگاتیو چه تأثیری بر روی عکس چاپ شده دارد .51

 کند.تر میقسمتهای تیره را تیرهب(  کند.قسمتهای تیره را روشن میالف( 

 شود.باعث ایجاد رنگ سفید در عکس مید(  تأثیری ندارد.ج( 
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 ردار است؟کدام نوع مداد رتوش از کیفیت بهتری در کار برخو .56

 ب( مدادهای درجه بندی شده با عدد الف( مداد اتود )رنگی(

 د( مدادهای زغالی ج( مدادهای درجه بندی شده با حروف

 برای شستن رتوش از روی نگاتیو کدام محلول مناسب تر است؟ .57

 ب( داروی ثبوت الف( داروی ظهور

 د( تینر ج( آب تصفیه شده

 ؟قطه گذاری وضعیت قلم چگونه باید باشدمو برای نهنگام استفاده از قلم .58

 عمودیب(  افقیالف( 

 کشیدهد(  مایلج( 

اتاقک چوبی یا فلزی مکعب شکلی که شبیه میز نور است و جهت رتوش مورد استفاده قرار می  .59
 گیرد کدام یک از گزینه های زیر است؟

 ب( میز نور کوچک الف( آگراندیسور
 د( جعبه رتوش ج( میز کنتاکت

 مالیدن ماتالین بر روی نگاتیو کدام یک مناسب ترند؟ برای .61

 ب( قلم موی پهن الف( قلم موی نرم

 د( دستمال کاغذی ج( پنبه پرزگیری شده

 ماده چسبناک کننده نگاتیو به هنگام رتوش کدام مورد زیر است؟ .61
 چسب مایعب(   متولالف( 

 ژالتیند(   ماتولین ج(
 نگشت بر روی نگاتیو از چه وسیله ای استفاده می شود؟برای اجتناب از اثرات ناخواسته ا .62

 ب( جعبه رتوش الف( محافظ نگاتیو
 د( ماتالین ج( مرکورکوروم

و خراش های سفید رنگ روی عکس بعد از عمل   لکه ها از دالیل ایجاد  ی زیرگزینهکدام  .63
 باشد؟رتوش می

 ب( نورسنجی نامناسب الف( رتوش بدون ماتولین
 د( ظهور با دمای باال مناسبج( کلوین نا

 است. ...................بهترین شیوه مداد زدن در رتوش عکس  .64

 هاشور زنی از راست به چپ  ب(   هاشور زنی از چپ به راستالف( 
 ایجاد نقطه در تمامی سطوحد(   ایجاد خط های مالیم به صورت دوار ج(

 برای رتوش محل های ظریف به کار می روند. .......................برای رتوش سطوح بزرگ و .................. .65

 مدادهای نرم  -ب( مدادهای نرم  مدادهای سخت  -الف( مدادهای سخت 
 مدادهای نرم –د( مدادهای سخت  مدادهای سخت  -ج( مدادهای نرم 

 خط و خش های تراشیده توسط اسکاپر را با کدام شیوه رنگ آمیزی می شود؟ .66

 ب( نگاتیو یو کردنالف( پوزت

 د( فریمینگ ج( پاسپارتو

 برای رفع چین و چروک های عکس کدام روش بهتر است؟ .67
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 الف( استفاده از ماتالین
 ب( استفاده از چسب کاغذی

 

 ج( شستن مجدد نگاتیو
 ( استفاده از وازلین محلول در آب و شستن عکس در آند

 

 ؟ام شودرتوش نگاتیو بر روی کدام قسمت نگاتیو باید انج .68

 طرف شفاف نگاتیوب(  دو روی نگاتیو یکسان است.الف( 
 بسته به نوع نگاتیو متفاوت استد(  قسمت مات و کدر، امولوسیونج( 

 انجام عمل رتوش بیشتر بر روی کدام یک از موارد زیر انجام می شود؟ .69

 ب( نگاتیو الف( کاغذ عکاسی

 د( ظهور فیلم و عکس ج( چاپ عکس

تصاویر از طریق ایجاد تغییراتی در سایه ها و برقراری توازن نور و کنتراست در  اصالح و ویرایش .71
 ؟عکاسی سنتی چه نام دارد

 رتوشب(  ترمیمالف( 
 کپید(  دست رنگج( 

کدام یک از مدادهای رتوش نرم تر و پررنگ ترند و برای رتوش نگاتیوهای تیره تر مناسب می  .71
 باشند؟

 Bاحی مداد طرب(  F مداد طراحی الف(

 HBمداد طراحی د(  Hمداد طراحی ج( 

 کدام یک از گزینه های زیر از اهداف رتوش است؟ .72

 الف( تغییر کادربندی عکس
 ب( تغییر سایز عکس

 

 ج( تغییر زاویه دید عکاس
 د( پنهان کردن بخشی از عکس که مطلوب عکاس نیست

 

 چه وسیله ای استفاده می شود؟برای از بین بردن خط و خش های تیره بر روی کاغذهای مات از  .73

 ب(  رنگ ترانسپرانت الف( مرکب و قلمو
 د( مداد سیاه  ج( اسکارپر

 علت استفاده از جعبه رتوش چیست؟ .74

 ب( گرم کردن نگاتیو الف( مشخص شدن سایه ها و معایب در نگاتیو

 د( جلوگیری از شکستگی نگاتیو ج( تغییر رنگ نگاتیو

 ؟رتوش عکس چیست علت استفاده از ماتالین در .75

 الیه ای محافظ بر روی نگاتیوالف( 
 تثبیت قلمزنی های رتوش بر روی نگاتیوب( 

 

 شستشوی نگاتیوج( 
 گزینه الف و بد( 

 

 


