
  
 

 یفرهنگ و ارشاد اسالم تستی و تئوری عکاسی دیجیتال نمونه سواالت

 باشد یسوال م تیمختلف و اهم یتکرار آن در آزمون ها لیبودن سوال به دل یتکرار

 شود؟های دیجیتال در کجا ذخیره میاطالعات ثبت شده در دوربین .1

 د( سنسورها  ج( کارت حافظه    ب(  فیلم الف( سی دی

 ترین راه چیست؟از لرزش احتمالی دوربین مناسببرای جلوگیری  .2

 د( استفاده از سرعت اتوماتیک ب( استفاده از دیافراگم بسته ج( استفاده از سه پایه الف( استفاده از فالش

 ی زیر در مورد عکس پرسنلی صحیح است؟کدام گزینه .3

 یک جهت مناسب است.ب(  نورپردازی از  ها مشخص باشد.الف( الزم نیست تمام اجزا صورت و گوش

 د( به صورت نیم رخ است.  ج( تمام اجزا صورت و گوشها به طور مساوی مشخص است.  

 وجود دارد، چه نام دارد؟ "صفر  و صد"ترین واحد اطالعات دیجیتال که به صورت کوچک .4

 د( گیگا بایت   ج( تونالیته  ب(  بایت الف( بیت

 اهتر است؟ فاصله کانونی کدام یک از لنزهای ذیل کوت .5

 د( نرمال   فیش آی  ج(   ب(  تله  الف( واید

 روش های انتقال اطالعات از کارت حافظه دوربین به رایانه عبارتند از:  .6

 به وسیله اسکنر –ب(  از طریق کارت خوان  مستقیم از طریق دوربین –الف( از طریق کارت خوان 

 به وسیله اسکنر – USPطریق کابل  د( از USPاز طریق کابل  –مستقیم از طریق دوربین  ج(

 شاتر و دیافراگم شامل کدام یک از وسایل دوربین عکاسی می باشد؟  .7

 د( وسایل تنظیم نور  لنز  ج(  ب(  عمل فوکوس کردن  الف( تنظیم فاصله

 کدام یک از موارد ذیل مربوط به نقش دیافراگم در عکاسی می باشد؟  .8

 ق میدان وضوحب(  تأثیر بر عم  الف( کنترل شدت نور

 د( همه ی موارد نقش عمده در نورسنجی ج(

 تفاوت اصلی دوربین های دیجیتال و آنالوگ در کدام قسمت است؟  .9

 د( ثبت و ذخیره ی تصاویر لنز ج( ب(  دیافراگم الف( فالش

 برای عکاسی از یک درخت بلند کشیده کدام کادر مناسب است؟  .11

 د( دایره  مربع ج( ب(  عمودی الف( افقی

 برای ایجاد اغراق در قدرت سوژه کدام زاویه دید مناسب است؟  .11

 د( کنار روبرو  ج( ب(  دید از پایین الف( دید از باال

 برای نرم کردن نور فالش از چه شیوه ای می توان استفاده کرد؟  .12

 د( استفاده از پخش کن افزایش سرعت ج( ب(  تغییر جهت دید الف( کاهش یک درجه دیافراگم

 طرف کردن چین و چروک سوژه در عکاسی پرتره استفاده از چه شیوه ای مناسب است؟ برای بر .13

 د( فالش نور نرم  ج( ب(  نور دوم الف( نور شدید زاویه دار

 عمق میدان وضوح با کدام یک از موارد زیر امکان پذیر است؟ .14

 د( فالش متر ج( نورسنج   ب(  شاتر الف( دیافراگم

 ر باشد، مقدار عبور نور به دوربین................................. .هر چه عدد دیافراگم بزرگت .15

  ب( بیشتر می شود.    الف( کمتر می شود.

 برابر می شود. 11د(   ج( تغییر دیافراگم تأثیری در عبور نور ندارد.
 برای تخلیه اطالعات در داخل دوربین از کدام گزینه استفاده می شود؟  .16

 Pasteد(   Format  (ج Copyب(   Cutالف( 
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 چه عواملی باعث ایجاد ترکیب بندی خوب با کمپوزیسیون خوب و زیبا می شود؟  .17
 د( رعایت کمپوزیسیون  رعایت ترکیب  ج( ب(  رعایت نقاط طالیی الف( رعایت کادر

 لنزی که دارای عدسی متحرکی در درون بدنه باشد لنز........................می باشد.  .18
 د( کلوزآپ  زوم  ج( ب(  سوپر تله الف( ماکرو

 تعادل شاتر و دیافراگم را در عکاسی چه می نامند؟ " .19
 8د( شاتر کانونی  ج( ویندوز ب( تعادل سازی الف( نورسنجی

 کدام جمله در مورد نورسنجی صحیح می باشد؟ .21
  الف( سوژه اگر رو به خورشید باشد عکس ضد نور می شود.

 د عکس ضد نور می شود.ب( اگر سوژه پشت به خورشید باش
 ج( به کمک دیافراگم می توان در حرکت سوژه متحرک تأثیر گذاشت.

 د( با استفاده از شاتر می توان در عمق میدان تأثیر گذاشت.
 مرغوبترین کاغذ چاپ در عکاسی کدام مورد زیر است؟ .21

 د( همه ی موارد Glossy photoج(  Photoب(  Coatedالف( 

 نزدیک شدن به موضوع را دارند، چه نامیده می شوند؟ لنزهایی را که قابلیت  .22
 د( ماکرو ج( زاویه باز ب( تله فتو  الف( واید

 در عکاسی عمق میدان وضوح با کدام یک از موارد زیر امکان پذیر است؟ .23
 د( فالش متر     ج( نورسنج ب(  شاتر الف( دیافراگم

 ر کدام قسمت تعبیه می کنند؟ را اکثراً د U.Vامروزه در دوربین های دیجیتال فیلتر  .24
  د( هیچ کدام  سنسور  ج( ب(  منظره یاب الف( دهانه لنز

 معمول ترین منابع مصنوعی نور کدام گزینه ی زیر است؟ .25
 د( نورهای فالش ایج( نورهای لحظه ب( نورهای فلورسنت الف( نورهای تنگستن

 در عکاسی از سه پایه در چه مواقعی استفاده می شود؟  .26
 د( نور متعادل نور زیاد  ج( ب(  سرعت های پایین شاتر سرعت های باالی شاترالف( 

 چه کاربردی دارد؟  U.S.Bدر عکاسی دیجیتال کابل  .27
 د( اتصال رایانه و اسکنر اتصال دوربین و رایانه  ج( ب(  اضافه کردن اطالعات الف( پاک کردن اطالعات

 رد زیر است؟ حسگر یا عناصر الکترونیک دوربین کدامیک از موا .28
 د( باطری  سنسور  ج( ب(  فالش Ramالف(  

 القای حس بزرگی با چه نوع زاویه ای امکان پذیر است؟  .29
 د( هیچ کدام  هم سطح چشم  ج(  ب(  پایین تر از سطح چشم الف( باالتر از سطح چشم

..کنیم نیاز به نور ............. حساسیت در دوربین های دیجیتال به این معنا است که هر چه حساسیت را ............. .31
 داریم؟

 بیشتری -د( کمتر  بیشتری -ج( بیشتر  کمتری –ب( بیشتر  کمتری –الف( کمتر 
 برای تخلیه اطالعات در داخل دوربین از کدام گزینه استفاده می شود؟  .31

 Pasteد(   Format  ج( Copyب(   Cutالف( 

 وزیسیون خوب و زیبا می شود؟ چه عواملی باعث ایجاد ترکیب بندی خوب با کمپ .32
 د( رعایت کمپوزیسیون  رعایت ترکیب  ج( ب(  رعایت نقاط طالیی الف( رعایت کادر

 لنزی که دارای عدسی متحرکی در درون بدنه باشد لنز........................می باشد.  .33
 د( کلوزآپ  زوم  ج( ب(  سوپر تله الف( ماکرو

 عکاسی چه می نامند؟تعادل شاتر و دیافراگم را در  " .34
 8د( شاتر کانونی  ج( ویندوز ب( تعادل سازی الف( نورسنجی
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 کدام جمله در مورد نورسنجی صحیح می باشد؟ .35
 الف( سوژه اگر رو به خورشید باشد عکس ضد نور می شود.

 ب( اگر سوژه پشت به خورشید باشد عکس ضد نور می شود.
 حرک تأثیر گذاشت.ج( به کمک دیافراگم می توان در حرکت سوژه مت

 د( با استفاده از شاتر می توان در عمق میدان تأثیر گذاشت.
 مرغوبترین کاغذ چاپ در عکاسی کدام مورد زیر است؟ .36

 د( همه ی موارد Glossy photoج(  Photoب(  Coatedالف( 

 لنزهایی را که قابلیت نزدیک شدن به موضوع را دارند، چه نامیده می شوند؟  .37
 د( ماکرو ج( زاویه باز تله فتوب(   الف( واید

 در عکاسی عمق میدان وضوح با کدام یک از موارد زیر امکان پذیر است؟ .38
 د( فالش متر     ج( نورسنج ب(  شاتر الف( دیافراگم

 را اکثراً در کدام قسمت تعبیه می کنند؟  U.Vامروزه در دوربین های دیجیتال فیلتر  .39
 د( هیچ کدام  ور سنس ج( ب(  منظره یاب الف( دهانه لنز

 معمول ترین منابع مصنوعی نور کدام گزینه ی زیر است؟ .41
 د( نورهای فالش ایج( نورهای لحظه ب( نورهای فلورسنت الف( نورهای تنگستن

 در عکاسی از سه پایه در چه مواقعی استفاده می شود؟  .41
 متعادل د( نور  نور زیاد  ج( ب(  سرعت های پایین شاتر الف( سرعت های باالی شاتر

 چه کاربردی دارد؟  U.S.Bدر عکاسی دیجیتال کابل  .42
 د( اتصال رایانه و اسکنر اتصال دوربین و رایانه  ج( ب(  اضافه کردن اطالعات الف( پاک کردن اطالعات

 حسگر یا عناصر الکترونیک دوربین کدامیک از موارد زیر است؟  .43
 د( باطری  سنسور  ج( ب(  فالش Ramالف(  

 رگی با چه نوع زاویه ای امکان پذیر است؟ القای حس بز .44
 د( هیچ کدام  هم سطح چشم  ج(  ب(  پایین تر از سطح چشم الف( باالتر از سطح چشم

 حساسیت در دوربین های دیجیتال به این معنا است که هر چه حساسیت را ...............کنیم نیاز به نور ............. داریم؟ .45
 بیشتری -د( کمتر  بیشتری -ج( بیشتر  کمتری –تر ب( بیش کمتری –لف( کمتر 

 آورند؟درمیصورت دیجیتالاز پردازش بهازحسگرها در یک فرآیند آنالوگ، اطالعات راپسنوعکدام .46
 CCD د( CMDج(  CMOSب(  PSDالف( 

 نور اصلی که تمام فضای صفحه را روشن کرده و باعث ایجاد سایه های تند و مزاحم در عکاسی .47
 د، کدام یک از گزینه های زیر است؟می شو 

 Back lightد(  Background lightج(  Fill lightب(  Key lightالف( 
 کاربرد کارت حافظه در دوربین دیجیتال کدام مورد زیر است؟ .48

 د( چگونگی تشکیل تصویر ب( ثبت عکس ج( ذخیره نرم افزار الف( تنظیم منوی دوربین
 ای نور مرئی و کاهش شدت نور از کدام فیلتر استفاده می شود؟هبرای حذف بخشی از همه طول موج .49

 NDد( فیلتر   Colorizeج( فیلتر Polarizeب( فیلتر UV الف( فیلتر
 زاویه هم سطح چشم و موضوع کدام یک از گزینه های زیر است؟  .51

 A&Bد(   Low Angle  ج(  Eye Levelب(   High Angleالف( 
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 ای حساسی به نام ....................... می باشد .دیجیتال بر صفحه محل تشکیل تصویر دوربین های .51

 کد( سلول فتو الکتری ج( تارگت ب( بدنه CCD  الف( حسگر

 ارکان اصلی دوربین عکاسی دیجیتال چیست؟ .52

  ویزور -لنز   –ب( نور   فیلم –لنز عکاسی  –الف( دوربین 

 ه مواردد( هم لنز -سطح حساس به نور  –ج( بدنه دوربین 

 مقدار نوری وارد لنز دوربین می شود با چه سیستمی کنترل می شود؟ .53

 د( عدسی ج( ویزور ب( دیافراگم  الف( شاتر

 عوامل موثر بر عمق میدان حوزه دید کدام است؟ .54

 د( همه موارد ج( فاصله سوژه تا دوربین ب( فاصله کانونی الف( دیافراگم

 می باشد؟این نوع لنز دارای فاصله کانونی متغیر  .55

 د( ماکرو ج( زوم ب( واید الف( تله فوتو

 پیکسل در کدام گزینه درشت تر است؟ .56

 ISO- 811د(  ISO- 411ج(   ISO- 111ب(   ISO- 51الف(

 نور سنجی به چه عواملی بستگی دارد؟ .57

 دد( همه موار ج( دیافراگم و شاتر )ابزار کنترل نور( ب( درجه حساسیت به نور الف( مقدار نور موجود 

 در عکاسی نور پُر کننده را چه می نامند؟ .58

 Back Lightد(  Hid Lightج(  Key Lightب(  Fill Lightالف( 

 فرمت مناسب برای ذخیره کردن عکس کدام است؟ .59

 PSDد(  RAWج(  TIFFب(  JPEGالف( 

 نوری که از پشت سر به موضوع می تابد و برای جدا کردن سوژه اصلی می باشد، را چه می نامند؟ .61

 Hid Lightد(  Key lightج(  Fill Lightب(  Back groundالف(

 مرغوب ترین کاغذ چاپ در عکاسی کدام مورد زیر است؟ .61

 د( همه موارد Glossy Photoج(  Photoب(  Coatedالف( 

 معمول ترین منابع مصنوعی نور کدام گزینه زیر است؟ .62

 د( نورهای فالش یج( نورهای لحظه ا ب( نورهای فلورسنت  الف( نورهای تنگستن

 چه عواملی باعث ایجاد ترکیب بندی خوب با کمپوزیسون خوب و زیبا می شود؟ .63

 د( رعایت کمپوزیسیون ج( رعایت ترکیب  ب( رعایت نقاط طالیی الف( رعایت کادر

 لنزهایی را که قابلیت نزدیک شدن به موضوع را دارند چه نامیده می شوند؟ .64

 د( ماکرو ازج( زاویه ب ب( تله فتو الف( واید

 تعادل شاتر و دیافراگم را در عکاسی چه می نامند؟ .65

 8د( شاتر کانونی  ج( ویندوز ب( تعادل سازی الف( نورسنجی

66. RESOUTION رزولوشن( به چه معنا است؟( 

 د( میزان روشنایی نور ج( میزان شدت نور ب( میزان حساسیت نور الف( کیفیت تصویر

 س( مربوط به تنظیم کدام یک از موارد زیر است؟)وایت باالن W.Bتنظیمات مربوط به  .67

 د( تنظیم منبع رنگ نور ج( تنظیم اندازه تصویر ب( تنظیم فاصله الف( تنظیم نور
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 چه کاربردی دارد؟ U.S.Bدر عکاسی دیجیتال کابل  .68

 د( اتصال رایانه و اسکنر ج( اتصال دوربین و رایانه ب( اضافه کردن اطالعات الف( پاک کردن اطالعات

 آورند؟کدام نوع از حسگرها در یک فرآیند آنالوگ، اطالعات را پس از پردازش به صورت دیجیتال در می .69

 CCDد(  CMDج(  CMOSب(  PSDالف( 

 حسگر یا عناصر الکترونیک دوربین کدام یک از موارد زیر است؟ .71

 د( باطری ج( سنسور ب( فالش Ramالف( 

 شود؟ر کجا ذخیره میهای دیجیتال داطالعات ثبت شده در دوربین .71

 د( سنسورها ج( کارت حافظه    ب(  فیلم الف( سی دی

 ترین راه چیست؟برای جلوگیری از لرزش احتمالی دوربین مناسب .72

 د( استفاده از سرعت اتوماتیک ج( استفاده از سه پایه ب( استفاده از دیافراگم بسته  الف( استفاده از فالش

 سنلی صحیح است؟ی زیر در مورد عکس پرکدام گزینه .73

 ب(  نورپردازی از یک جهت مناسب است. ها مشخص باشد.الف( الزم نیست تمام اجزا صورت و گوش

 د( به صورت نیم رخ است. ج( تمام اجزا صورت و گوشها به طور مساوی مشخص است.  

 وجود دارد، چه نام دارد؟ "صفر  و صد"ترین واحد اطالعات دیجیتال که به صورت کوچک .74

 د( گیگا بایت ج( تونالیته ب(  بایت بیت الف(

 فاصله کانونی کدام یک از لنزهای ذیل کوتاهتر است؟  .75

 د( نرمال فیش آی  ج( ب(  تله الف( واید

 روش های انتقال اطالعات از کارت حافظه دوربین به رایانه عبارتند از:  .76

 به وسیله اسکنر –خوان  ب(  از طریق کارت مستقیم از طریق دوربین –الف( از طریق کارت خوان 

 به وسیله اسکنر – USPد( از طریق کابل  USPاز طریق کابل  –مستقیم از طریق دوربین  ج(

 شاتر و دیافراگم شامل کدام یک از وسایل دوربین عکاسی می باشد؟  .77

 د( وسایل تنظیم نور لنز  ج( ب(  عمل فوکوس کردن الف( تنظیم فاصله

 ه نقش دیافراگم در عکاسی می باشد؟ کدام یک از موارد ذیل مربوط ب .78

 د( همه ی موارد نقش عمده در نورسنجی ج( ب(  تأثیر بر عمق میدان وضوح الف( کنترل شدت نور

 تفاوت اصلی دوربین های دیجیتال و آنالوگ در کدام قسمت است؟  .79

 د( ثبت و ذخیره ی تصاویر لنز ج( ب(  دیافراگم الف( فالش

 د کشیده کدام کادر مناسب است؟ برای عکاسی از یک درخت بلن .81

 د( دایره  مربع ج( ب(  عمودی الف( افقی

 برای ایجاد اغراق در قدرت سوژه کدام زاویه دید مناسب است؟  .81

 د( کنار روبرو  ج( ب(  دید از پایین  الف( دید از باال

 برای نرم کردن نور فالش از چه شیوه ای می توان استفاده کرد؟  .82

 د( استفاده از پخش کن افزایش سرعت ج( ب(  تغییر جهت دید الف( کاهش یک درجه دیافراگم

 برای برطرف کردن چین و چروک سوژه در عکاسی پرتره استفاده از چه شیوه ای مناسب است؟  .83

 د( فالش نور نرم  ج( ب(  نور دوم  الف( نور شدید زاویه دار

 ر امکان پذیر است؟عمق میدان وضوح با کدام یک از موارد زی .84

 د( فالش متر ج( نورسنج   ب(  شاتر الف( دیافراگم



                                    
  

6 

 

 هر چه عدد دیافراگم بزرگتر باشد، مقدار عبور نور به دوربین................................. . .85

 برابر می شود. 11د(  ج( تغییر دیافراگم تأثیری در عبور نور ندارد. ب( بیشتر می شود. الف( کمتر می شود.

 ای حساسی به نام ....................... می باشد .محل تشکیل تصویر دوربین های دیجیتال بر صفحه .86

 کد( سلول فتو الکتری ج( تارگت ب( بدنه CCD  الف( حسگر

 ارکان اصلی دوربین عکاسی دیجیتال چیست؟ .87

  ویزور -لنز   –ب( نور   فیلم –لنز عکاسی  –الف( دوربین 

 د( همه موارد لنز -طح حساس به نور س –ج( بدنه دوربین 

 مقدار نوری وارد لنز دوربین می شود با چه سیستمی کنترل می شود؟ .88

 د( عدسی  ج( ویزور ب( دیافراگم  الف( شاتر

 عوامل موثر بر عمق میدان حوزه دید کدام است؟ .89

 د( همه موارد ج( فاصله سوژه تا دوربین ب( فاصله کانونی الف( دیافراگم

 ز دارای فاصله کانونی متغیر می باشد؟این نوع لن .91

 د( ماکرو  ج( زوم ب( واید  لف( تله فوتو

 پیکسل در کدام گزینه درشت تر است؟ .91

 ISO- 811د(  ISO- 411ج(   ISO- 111ب(   ISO- 51الف(

 نور سنجی به چه عواملی بستگی دارد؟ .92

 د( همه موارد  ابزار کنترل نور(ج( دیافراگم و شاتر ) ب( درجه حساسیت به نور الف( مقدار نور موجود 

 در عکاسی نور پُر کننده را چه می نامند؟ .93

 Back Lightد(   Hid Lightج(   Key Lightب(  Fill Lightالف( 

 فرمت مناسب برای ذخیره کردن عکس کدام است؟ .94

 PSDد(  RAWج(  TIFFب(  JPEGالف( 

 اصلی می باشد، را چه می نامند؟ نوری که از پشت سر به موضوع می تابد و برای جدا کردن سوژه .95

 Hid Lightد(   Key lightج(  Fill Lightب(  Back groundالف(

 مرغوب ترین کاغذ چاپ در عکاسی کدام مورد زیر است؟ .96

  د( همه موارد Glossy Photoج(  Photoب(   Coatedالف( 

 معمول ترین منابع مصنوعی نور کدام گزینه زیر است؟ .97

 د( نورهای فالش ج( نورهای لحظه ای ( نورهای فلورسنت ب الف( نورهای تنگستن

 چه عواملی باعث ایجاد ترکیب بندی خوب با کمپوزیسون خوب و زیبا می شود؟ .98

 د( رعایت کمپوزیسیون ج( رعایت ترکیب  ب( رعایت نقاط طالیی الف( رعایت کادر

 د؟لنزهایی را که قابلیت نزدیک شدن به موضوع را دارند چه نامیده می شون .99

 د( ماکرو ج( زاویه باز ب( تله فتو الف( واید

 تعادل شاتر و دیافراگم را در عکاسی چه می نامند؟ .111

 8د( شاتر کانونی  ج( ویندوز ب( تعادل سازی الف( نورسنجی

111. RESOUTION رزولوشن( به چه معنا است؟( 

 رد( میزان روشنایی نو ج( میزان شدت نور ب( میزان حساسیت نور الف( کیفیت تصویر
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 )وایت باالنس( مربوط به تنظیم کدام یک از موارد زیر است؟ W.Bتنظیمات مربوط به  .112

 د( تنظیم منبع رنگ نور ج( تنظیم اندازه تصویر ب( تنظیم فاصله الف( تنظیم نور

 چه کاربردی دارد؟ U.S.Bدر عکاسی دیجیتال کابل  .113

 د( اتصال رایانه و اسکنر ن و رایانهج( اتصال دوربی ب( اضافه کردن اطالعات الف( پاک کردن اطالعات

 آورند؟کدام نوع از حسگرها در یک فرآیند آنالوگ، اطالعات را پس از پردازش به صورت دیجیتال در می .114

 CCDد(  CMDج(  CMOSب(  PSDالف( 

 حسگر یا عناصر الکترونیک دوربین کدام یک از موارد زیر است؟ .115

 د( باطری ج( سنسور ب( فالش Ramالف( 
 تخلیه اطالعات در داخل دوربین از کدام گزینه استفاده می شود؟ برای  .116

 Pasteد(   Format  ج( Copyب(   Cutالف( 

 چه عواملی باعث ایجاد ترکیب بندی خوب با کمپوزیسیون خوب و زیبا می شود؟  .117
 د( رعایت کمپوزیسیون  رعایت ترکیب  ج( ب(  رعایت نقاط طالیی الف( رعایت کادر

 عدسی متحرکی در درون بدنه باشد لنز........................می باشد.  لنزی که دارای .118
 د( کلوزآپ  زوم  ج( ب(  سوپر تله الف( ماکرو

 تعادل شاتر و دیافراگم را در عکاسی چه می نامند؟ " .119
 8د( شاتر کانونی  ج( ویندوز ب( تعادل سازی الف( نورسنجی

 کدام جمله در مورد نورسنجی صحیح می باشد؟ .111
 ف( سوژه اگر رو به خورشید باشد عکس ضد نور می شود.ال

 ب( اگر سوژه پشت به خورشید باشد عکس ضد نور می شود.
 ج( به کمک دیافراگم می توان در حرکت سوژه متحرک تأثیر گذاشت.

 د( با استفاده از شاتر می توان در عمق میدان تأثیر گذاشت.
 است؟مرغوبترین کاغذ چاپ در عکاسی کدام مورد زیر  .111

 د( همه ی موارد Glossy photoج(  Photoب(  Coatedالف( 

 لنزهایی را که قابلیت نزدیک شدن به موضوع را دارند، چه نامیده می شوند؟  .112
 د( ماکرو ج( زاویه باز ب( تله فتو الف( واید

 در عکاسی عمق میدان وضوح با کدام یک از موارد زیر امکان پذیر است؟ .113
 د( فالش متر     ج( نورسنج ب(  شاتر الف( دیافراگم

 را اکثراً در کدام قسمت تعبیه می کنند؟  U.Vامروزه در دوربین های دیجیتال فیلتر  .114
 د( هیچ کدام  سنسور  ج(  ب(  منظره یاب الف( دهانه لنز

 معمول ترین منابع مصنوعی نور کدام گزینه ی زیر است؟ .115
 د( نورهای فالش ایحظهج( نورهای ل ب( نورهای فلورسنت الف( نورهای تنگستن

 در عکاسی از سه پایه در چه مواقعی استفاده می شود؟  .116
 د( نور متعادل  نور زیاد  ج( ب(  سرعت های پایین شاتر الف( سرعت های باالی شاتر

 چه کاربردی دارد؟  U.S.Bدر عکاسی دیجیتال کابل  .117
 د( اتصال رایانه و اسکنر و رایانه اتصال دوربین  ج( ب(  اضافه کردن اطالعات الف( پاک کردن اطالعات

 حسگر یا عناصر الکترونیک دوربین کدامیک از موارد زیر است؟  .118
 د( باطری  سنسور  ج( ب(  فالش Ramالف(  

 القای حس بزرگی با چه نوع زاویه ای امکان پذیر است؟  .119
 د( هیچ کدام  هم سطح چشم  ج(  ب(  پایین تر از سطح چشم الف( باالتر از سطح چشم
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حساسیت در دوربین های دیجیتال به این معنا است که هر چه حساسیت را ...............کنیم نیاز به نور .............  .121
 داریم؟

 بیشتری -د( کمتر  بیشتری -ج( بیشتر  کمتری –ب( بیشتر  کمتری –الف( کمتر 
 شود؟های دیجیتال در کجا ذخیره میاطالعات ثبت شده در دوربین .121

 د( سنسورها ج( کارت حافظه    ب(  فیلم یالف( سی د

 ترین راه چیست؟برای جلوگیری از لرزش احتمالی دوربین مناسب .122

 د( استفاده از سرعت اتوماتیک ج( استفاده از سه پایه ب( استفاده از دیافراگم بسته  الف( استفاده از فالش

 ی زیر در مورد عکس پرسنلی صحیح است؟کدام گزینه .123

 ب(  نورپردازی از یک جهت مناسب است. ها مشخص باشد.تمام اجزا صورت و گوش الف( الزم نیست

 د( به صورت نیم رخ است. ج( تمام اجزا صورت و گوشها به طور مساوی مشخص است.  

 وجود دارد، چه نام دارد؟ "صفر  و صد"ترین واحد اطالعات دیجیتال که به صورت کوچک .124

 گیگا بایتد(  ج( تونالیته ب(  بایت الف( بیت

 فاصله کانونی کدام یک از لنزهای ذیل کوتاهتر است؟  .125

 د( نرمال فیش آی  ج(  ب(  تله الف( واید

 روش های انتقال اطالعات از کارت حافظه دوربین به رایانه عبارتند از:  .126

 به وسیله اسکنر –ب(  از طریق کارت خوان  مستقیم از طریق دوربین –الف( از طریق کارت خوان 

 به وسیله اسکنر – USPد( از طریق کابل  USPاز طریق کابل  –تقیم از طریق دوربین مس ج(

 شاتر و دیافراگم شامل کدام یک از وسایل دوربین عکاسی می باشد؟  .127

 د( وسایل تنظیم نور لنز  ج( ب(  عمل فوکوس کردن الف( تنظیم فاصله

 اشد؟ کدام یک از موارد ذیل مربوط به نقش دیافراگم در عکاسی می ب .128

 د( همه ی موارد نقش عمده در نورسنجی ج( ب(  تأثیر بر عمق میدان وضوح الف( کنترل شدت نور

 تفاوت اصلی دوربین های دیجیتال و آنالوگ در کدام قسمت است؟  .129

 د( ثبت و ذخیره ی تصاویر لنز ج( ب(  دیافراگم الف( فالش

  برای عکاسی از یک درخت بلند کشیده کدام کادر مناسب است؟ .131

 د( دایره  مربع ج( ب(  عمودی الف( افقی

 برای ایجاد اغراق در قدرت سوژه کدام زاویه دید مناسب است؟  .131

 د( کنار روبرو  ج( ب(  دید از پایین  الف( دید از باال

 برای نرم کردن نور فالش از چه شیوه ای می توان استفاده کرد؟  .132

 د( استفاده از پخش کن  افزایش سرعت ج( ب(  تغییر جهت دید الف( کاهش یک درجه دیافراگم

 برای برطرف کردن چین و چروک سوژه در عکاسی پرتره استفاده از چه شیوه ای مناسب است؟  .133

 د( فالش نور نرم  ج( ب(  نور دوم  الف( نور شدید زاویه دار

 عمق میدان وضوح با کدام یک از موارد زیر امکان پذیر است؟ .134

 د( فالش متر رسنج  ج( نو ب(  شاتر الف( دیافراگم

 هر چه عدد دیافراگم بزرگتر باشد، مقدار عبور نور به دوربین................................. . .135

 برابر می شود. 11د(  ج( تغییر دیافراگم تأثیری در عبور نور ندارد. ب( بیشتر می شود. الف( کمتر می شود.

 می باشد؟ صفحه های منعکس کننده نور کدام یک از موارد ذیل  .136

 د( همه ی موارد بازتابه ها ج( ب(  رفلکتور الف( بونولیت
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 برای به دست آوردن قدرت روشنایی لنز کدام گزینه صحیح است؟  .137

 ب(  فاصله کانونی لنز تقسیم بر قطر دهانه لنز   قطر دهانه لنز× الف( فاصله کانونی لنز 

 د( موارد ب و ج اگمقدرت روشنایی لنز برابر است با بازترین درجه دیافر ج(

 ها در چه وضعیتی قرار گیرند؟هنگام عکسبرداری بهتر است آرنج .138

 د( بسته و نزدیک هم ج( کامالً باز ب(  چسبیده به بدن الف( چسبیده به هم

 شود.هر پله کم شدن سرعت شاتر باعث ......................می .139

 برابر شدن مقدار نور 7د(  ( دو برابر شدن مقدار نورج برابر شدن مقدار نور 5ب(   الف( کمتر شدن مقدار نور

 باشد؟کدام جمله در مورد نورسنجی صحیح می .141

 الف( سوژه اگر رو به خورشید باشد عکس ضدنور می شود.

 شود.ب(  اگر سوژه پشت به خورشید باشد عکس ضدنور می

 توان در حرکت سوژه متحرک تأثیر گذاشت.ج( به کمک دیافراگم می

 توان در عمق میدان تأثیر گذاشت.ستفاده از شاتر مید( با ا

 برای تخلیه اطالعات در داخل دوربین از کدام گزینه استفاده می شود؟  .141
 Pasteد(   Format  ج( Copyب(   Cutالف( 

 چه عواملی باعث ایجاد ترکیب بندی خوب با کمپوزیسیون خوب و زیبا می شود؟  .142
 د( رعایت کمپوزیسیون  رعایت ترکیب  ج( ییب(  رعایت نقاط طال الف( رعایت کادر

 لنزی که دارای عدسی متحرکی در درون بدنه باشد لنز........................می باشد.  .143
 د( کلوزآپ  زوم  ج( ب(  سوپر تله الف( ماکرو

 تعادل شاتر و دیافراگم را در عکاسی چه می نامند؟ " .144
 8تر کانونی د( شا ج( ویندوز ب( تعادل سازی الف( نورسنجی

 کدام جمله در مورد نورسنجی صحیح می باشد؟ .145
 الف( سوژه اگر رو به خورشید باشد عکس ضد نور می شود.

 ب( اگر سوژه پشت به خورشید باشد عکس ضد نور می شود.
 ج( به کمک دیافراگم می توان در حرکت سوژه متحرک تأثیر گذاشت.

 أثیر گذاشت.د( با استفاده از شاتر می توان در عمق میدان ت
 مرغوبترین کاغذ چاپ در عکاسی کدام مورد زیر است؟ .146

 د( همه ی موارد Glossy photoج(  Photoب(   Coatedالف( 

 لنزهایی را که قابلیت نزدیک شدن به موضوع را دارند، چه نامیده می شوند؟  .147
 د( ماکرو ج( زاویه باز ب( تله فتو الف( واید

 یک از موارد زیر امکان پذیر است؟ در عکاسی عمق میدان وضوح با کدام .148
 د( فالش متر     ج( نورسنج ب(  شاتر الف( دیافراگم

 را اکثراً در کدام قسمت تعبیه می کنند؟  U.Vامروزه در دوربین های دیجیتال فیلتر  .149
 د( هیچ کدام  سنسور  ج(  ب(  منظره یاب الف( دهانه لنز

 ر است؟معمول ترین منابع مصنوعی نور کدام گزینه ی زی .151
 د( نورهای فالش ایج( نورهای لحظه ب( نورهای فلورسنت الف( نورهای تنگستن

 در عکاسی از سه پایه در چه مواقعی استفاده می شود؟  .151
 د( نور متعادل  نور زیاد  ج( ب(  سرعت های پایین شاتر الف( سرعت های باالی شاتر

 چه کاربردی دارد؟  U.S.Bدر عکاسی دیجیتال کابل  .152
 د( اتصال رایانه و اسکنر اتصال دوربین و رایانه  ج( ب(  اضافه کردن اطالعات اک کردن اطالعاتالف( پ
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 حسگر یا عناصر الکترونیک دوربین کدامیک از موارد زیر است؟  .153
 د( باطری  سنسور  ج( ب(  فالش Ramالف(  

 القای حس بزرگی با چه نوع زاویه ای امکان پذیر است؟  .154
 د( هیچ کدام  هم سطح چشم  ج(  ب(  پایین تر از سطح چشم شمالف( باالتر از سطح چ

حساسیت در دوربین های دیجیتال به این معنا است که هر چه حساسیت را ...............کنیم نیاز به نور .............  .155
 داریم؟

 بیشتری -د( کمتر  بیشتری -ج( بیشتر  کمتری –ب( بیشتر  کمتری –الف( کمتر 
 آورند؟درمیصورت دیجیتالاز پردازش بهگرها در یک فرآیند آنالوگ، اطالعات راپسازحسنوعکدام .156

 CCD د( CMDج(  CMOSب(  PSDالف( 
 نور اصلی که تمام فضای صفحه را روشن کرده و باعث ایجاد سایه های تند و مزاحم در عکاسی .157
 می شود، کدام یک از گزینه های زیر است؟ 

 Back lightد(   Background lightج(  Fill lightب(  Key lightالف( 
 کاربرد کارت حافظه در دوربین دیجیتال کدام مورد زیر است؟ .158

 د( چگونگی تشکیل تصویر ج( ذخیره نرم افزار ب( ثبت عکس  الف( تنظیم منوی دوربین
 های نور مرئی و کاهش شدت نور از کدام فیلتر استفاده می شود؟برای حذف بخشی از همه طول موج .159

 NDد( فیلتر   Colorizeج( فیلتر Polarizeب( فیلتر  UVالف( فیلتر
 زاویه هم سطح چشم و موضوع کدام یک از گزینه های زیر است؟  .161

 A&Bد(   Low Angle  ج(  Eye Levelب(   High Angleالف( 

 
 


