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1
 نانومترکه با چشم انسان قابل مشاهده کدام 700امواج نوری الکترومغناطیس باالی 

است؟
11نور طبیعینور مصنوعیماورای بنفش          مادون قرمز

32کیفیت نورواحد اندازه گیری دمای رنگ      واحد اندازه گیری حرارتشدت رنگمنظورازکلوین چیست؟2

31سفیدآبیزردقرمز باشد تصویر به چه رنگی متمایل است؟K 7000اگر کلوین عکسی 3

4
اگر بخواهیم شدت نور را کاهش دهیم کدام گزینه میزان روشنایی المپ ها راکاهش 

می دهد؟
12فیلترفالشرفلکتوردیمر

22نور مونور بك گراندنور پر کنندهنور اصلیدر نور پردازی آتلیه برای پر کردن سایه ها ازکدام نور استفاده می کنیم؟5

11پشت مدلروبرو90ْ 45ْ  در نور پردازی رامبراند ، زاویه نور اصلی نسبت به مدل چقدر است؟6
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22نور بك گراندنور مونور اصلینور پرکنندهقویترین نور در نورپردازی آتلیه کدام است؟7

8
برای خلق تصاویر معنوی والقای چهره روحانی  ومقدس منبع نور رادرچه محلی قرار 

می دهیم؟
22از پشت به مدل45زاویه               از زیر مدلروبرو

رفلکتور چیست؟9
وسیله ای که برای 

بازتاباندن نور استفاده می 

شود

وسیله ای که قدرت نور 

راتغییر می دهد

رفلکتور همان کارفالش را 

انجام می دهد
12هر سه مورد

10
مجبور به استفاده ازفیلتر با ضریب ( 16 ثانیه و دیافراگم 1/500)اگربانورسنجی مطلوب 

باشیم چه تغییری مطلوب است؟×2
1/250 : f:11-    s1/250  :f:16-    s1/500  :f:22-    s1/125  :f:22-    s11

سه نور اصلی در عکاسی کدامند؟11
-سایان -               ماژنتا

زرد
22زرد –ماژنتا –سفید سفید- سایان–سبز آبی-قرمز–سبز 

12
فیلتر زرد در عکاسی سیاه وسفید بر روی چه رنگی تاثیرکنتراست می گذارد وآن را تیره 

می کند؟
22سبزقرمزآبیزرد
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13
در عکاسی رنگی اگر رنگ محیط متمایل به زرد باشد ،از چه فیلتری جهت اصالح 

رنگ استفاده می کنیم تا رنگ طبیعی داشته باشیم ؟
11فیلتر زرد     فیلتر فانتزیفیلتر ایجاد کنتراستفیلتر آبی رنگ

افزایش  نور چه تاثیری دراصالح عکس دارد؟U.Vفیلتر 14
          کاهش اشعه ماوراء 

بنفش
22 افزایش رنگکاهش  امواج مادون قرمز

42بستن دیافراگمکاهش سرعت شاترافزایش سرعت شاتربازکردن دیافراگمبرای داشتن عمق میدان زیادکدام گزینه موثر است؟15

برای حذف وازبین بردن سایه مدل از روی بك گراند کدام گزینه صحیح است؟16
از نور پر کننده و اصلی 

بصورت همزمان  استفاده 

می کنیم

از نور اصلی استفاده می کنیم

به بك گراند نور می دهیم 

وفاصله سوژه و پس زمینه را 

زیاد کنیم

از پشت مدل نور به سمت دوربین 

نور  می دهیم
32

32ماکرو               تله فتونرمالواید انگلبرای عکاسی پرتره تبلیغاتی کدام لنز مناسب تر است؟17

18
درعکاسی تبلیغاتی برای  نور پردازی اجسام شفاف مانند شیشه و بلور و فلزکدامیك 

ازابزارهای تلطیف نور مناسب تر است؟
11رفلکتورفیلترفالشخیمه نور
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21چراغ کاسه ایپروژکتورکاغذ کالكفالشبرای تلطیف کردن نور کدام وسیله مناسب تر است؟19

9042زاویه  جلوی مدلپشت مدلمقابل مدلنور اصلی کجا قرار دارد؟ (نور فرشته ای  )در نور پردازی انجل الیت 20

21
امکان نورپردازی اززیرونمایش اشیاءبدون سایه های مزاحم ویاایجادفضایی همچون 

تعلیق سوژه درفضا به کمك کدام ابزار امکان پذیراست؟
11چترنورفیلترپوالریزهرفلکتورمیز نور

22Soft Boxیا هیزی چیست ؟ 
ابزاری که باعث کنتراست 

می شود

ابزاری که نور را مالیم می 

کند

ابزاری که  نور را متمرکز 

می کند
22هیچ تاثیری بر نور ندارد

23
کدام گزینه صحیح  (ازلحاظ شدت بیشترنور)درعکاسی آتلیه ای ترتیب قرارگیری نورها 

است؟

- بك گراند  –اصلی 

پرکننده

 –بك گراند  –پر کننده 

اصلی

 –پرکننده  –بك گراند 

اصلی
41بك گراند –پر کننده  –اصلی 

12عکس های هنریصورت چاقتمام صورتهاصورت الغر وکشیدهنور پروانه ای برای نورپردازی به چه صورت هایی مناسب نیست؟24
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42هر سه موردبك گراندپرکنندهاصلیدر نور پردازی کالسیك از چه نورهایی استفاده می کنیم ؟25

فیلتر اسکای الیت  چه تاثیری برروی عکس دارد؟26
ابرها را روشن تر و آسمان 

را تیره تر میکند

ابرها را تیره تر و آسمان را 

روشن تر می کند

کلوین را  در عکس تغییر 

می دهد

ابر و آسمان هر دو روشن تر می 

شود
12

27
یونولیت وفویل های نازک آلمینیومی مانند کدامیك ازابزارهای نورپردازی عمل می 

کنند؟
41رفلکتورفیلترپرژکتورفالش چتر

22نرمال        سوپر تله فتووایدانگلتله فتوکدام لنز عمق میدان بیشتری  ایجادمی کند؟28

key light                  back lightfill light set light12    را دارد چه نام دارد؟exposeنور اصلی که وظیفه 29

12ضد نورنورپردازی نقطه ایدو منبع نوریك منبع نورکدام شیوه نورپردازی سبب نمایش بهتر برجستگی هاونقش های روی اشیاء می شود؟30
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درنورپردازی با سه منبع نورویا منابع نوری بیشترچه تغییری درتصویرایجادمی شود؟31
تمام وجوه اشیاءپدیدارمی 

شود

تصویربیش ازحدروشن می 

شود
11جنبه تشریفاتی داردعمق میدان کاهش می یابد

fill light                  Sنوردکور چه نام دارد؟32 et Light Back Light                 Key22

22نور اصلینور دکور          نور بك گراندنور پرکنندهکدام یك از نورهای زیر در  نورپردازی آتلیه سایه پس زمینه را حذف می کند ؟33

برای نور رامبراند نور اصلی در کدام قسمت  مدل قرار می گیرد ؟34
 درجه باالتر از 45با زاویه 

مدل
12با زاویه درجه باالتر از مدل90              روبروی مدل        پشت مدل

22فیلتردیمرفالشمنبع نورقویبرای حذف سایه ها از چه وسیله ای استفاده می کنیم ؟35

36
در نورپردازی برای اینکه بخواهیم سایه روشنی تدریجی درپشت موضوع ایجادشود از 

کجا نور می تابانیم؟
31 نسبت به مدل45زاویه  از زیر به مدلاز پشت مدلاز روبرو



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد عکاسی آتلیه ای

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

37
شیوه استفاده ازمنابع نوردرعکاسی از احجام ساده مانند مکعب ،کره ومخروط کدام 

است ؟
22ضد نورنورپردازی نقطه ایدو منبع نوریك منبع نور

12انعکاس اجسام         مادون قرمزکنتراستکلوینفیلتر اصالح رنگ باعث تغییرچه کیفیتی می شود ؟38

39
برای عکاسی ماکروگرافی وعکاسی ازسکه ها قراردادن مدل درکدام محل مناسب 

است ؟

                               

مقابل منبع نور
 داخل چادرنور          پشت به منبع نور

مقابل نورپس زمینه ونوردهی 

شدیدازروبرو
31

اگر سایه مدل روی بك گراند بیفتد چکار می کنیم؟40
      به مدل از پشت نور 

می دهیم
به بك گراند نور می دهیم

 قرار 45نور اصلی را با زاویه  

می دهیم
22از نور پرکننده استفاده می کنیم

12ماکرو           تله فتونرمال        واید انگلبرای عکاسی بصورت قدی از چه لنزی باید استفاده کرد ؟41

درشدت بازتاب متفاوتندتفاوت چتر طالیی وچترنقره ای درنورپردازی چیست ؟42

چتر طالیی باعث کاهش 

کلوین وچتر نقره ای افزایش 

کلوین میشود

    تفاوتی ندارند
رنگ عکس با چتر طالیی بهتر 

است
22
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12قرمزسفیدزردآبی باشد رنگ تصویر به چه رنگی تمایل دارد؟8500اگر کلوین تصویر ما 43

 صحیح است ؟N Dکدام جمله در مورد فیلتر   44
          کاهش امواج ماوراء 

بنفش
افزایش امواج ماوراء بنفش

                   افزایش 

شدت نور
42کاهش شدت نور

اگر برای عکاسی پرتره از لنز واید استفاده کنیم چه حالتی به تصویر می دهد؟45
      حالت اعوجاج و نافرم 

چهره
12چهره را بسیار ریز نشان می دهد     چهره را بزرگتر میکندحالت کامال طبیعی چهره

42نور پر کننده   نور مو          نور بك گراندنور اصلیکدام نور برای پر کردن سایه ها بر روی مدل استفاده می شود؟46

4532زاویه  مقابل مدل       جلوی مدلپشت مدلبرای نور پردازی متعادل نور اصلی را کجا قرار می گیرد ؟47

اسنوت چه نقشی در نور پردازی دارد؟48
نور را مالیم و پخش می 

کند
22تغییری ایجاد نمی کندباعث کنتراست می شودنور را متمرکز می کند
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42بك الیت–دکور دکور–اصلی دکور–پرکننده پرکننده-اصلیترکیب قدرت کدام نور در عکاسی آتلیه کمتر است ؟49

320064005600920032کدام گزینه کلوین به درجه حرارت نور طبیعی روز نزدیك تر است؟50

k  xc w 12کدام گزینه واحد تشخیص کلوین می باشد؟51

Back Light     Sکدام گزینه به معنای نور دکور می باشد؟52 et Light          Fill Light Key Light22

22ارزان بودن فالشروشنایی وسیع ترلحظه ای بودن فالشتفاوت رنگمهمترین مزیت فالش نسبت به پرژکتور در چیست ؟53

54
برای بدست آوردن تعادل بین دیافراگم و شاتر در نور طبیعی کدام ابزار توصیه می 

شود؟
42فالش مترجدول فالشنور سنجتجربه برحسب موضوع
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342 و 1ارزان بودن منابع طبیعیشدت مناسبکلوین مناسبمهمترین مزیت نور طبیعی نسبت به نور مصنوعی چیست؟55

نور مصنوعی چه مزیت های دارد؟56
         تعدیل وکاهش سایه 

ها ی طبیعی
42امکان استفاده درهرزمان ومکانکلوین مناسبارزان بودن منابع

مهمترین کاربرد نور در عکاسی متناسب با کدام گزینه است؟57
اگر نوری نباشد عکسی ثبت 

نخواهد شد
نور کاربرد زیبائی دارد

       نور نقش مکمل در 

عکاسی دارد

کارکرد نور برای تغییر شخصیت 

پردازی است
12

42ترکیب مثلثی نور set light           key light          back lightنوری که در عکاسی پرسنلی استفاده می شود کدام است ؟58

12رفلکتور   دیفیوزر               هیزی آکتاباسبه سافت باکس بزرگ  چه می گویند؟59

12 فالشفیلتردیمررفلکتورابزاری که برای بازتاباندن نور و جهت دهی مورد استفاده قرار می گیرد چه نام دارد؟60
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31پراژکتور ارک         پروژکتور اسپاتفالتفالشنورپردازی نقطه ای و متمرکز با کدامیك از ابزار زیر انجام می گیرد61

12المپ گازیفالشنورافکندیفیوزربرای تلطیف نور از کدامیك از ابزارهای زیر استفاده می شود؟62

42رفلکتورسافت باکسچتر سفید           کاغذ کالكکدامیك از ابزارهای زیر جزء بازتاباننده ها محسوب می شود؟63

64
برای رنگی کردن نور پروژکتورها از چه نوع فیلتری استفاده می شود و محل قرار 

گیری آن کجاست؟
مقابل لنز-فیلتر رنگی

مقابل - فیلتر رنگی نسوز

منبع نور

- فیلتر شیشه ای رنگی

مقابل منبع نور

به دلخواه - فیلتر رنگی فانتزی

عکاس
21

 درجه از مقابل به سوژه45  درجه از پشت به سوژه45 زاویه نور در عکاسی فشن چند درجه است؟65
 درجه از 90               

پشت به سوژه
12 درجه از مقابل به سوژه90

32فقط به چشم هافقط به موفقط به صورت   هم مو و هم صورتدر عکاسی کالسیك نور مستقیم به کدام قسمت تابیده می شود؟66
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22همه مواردجت فن    فن سشواری     فن پنکه ایبرای به حرکت درآوردن قسمتی از موی سوژه از چه فنی استفاده می کنیم؟67

11هیچکدام5600K2600-2800K3200-3400K-5400کلوین نور طبیعی چقدر است؟68

32سبززردسفیدآبینور پروژکتورهای فالت به کدام یك از رنگ های زیر تمایل دارد؟69

برای عکاسی با فالش استفاده ازکدام ابزار  ضرورت دارد؟70
                           

استفاده از فالش

          استفاده ازسیم 

سنکرون

              استفاده از رادیو 

فالش
42همه موارد به تناسب موقعیت

71
تکنیکی که درآن میتوان هم زمان چند تصویر را در یك عکس ایجاد کرد  چه نام 

دارد؟
42اوپن فالش     ضد نورفریزاسیونپنینگ

برای عکاسی در آتلیه معموال نورها در کدام قسمت سوژه قرار می گیرد؟72
                 معموال باالتر 

از سوژه
12فرقی نداردهم سطح سوژهمعموال پایین تر از سوژه
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41 سفیدسبزآبیقرمزبراساس آزمایش نیوتن نورخورشید چه رنگی است؟73

22همه مواردفالش چترپروژکتور       فالش دستیبا کدامیك از ابزارهای نورپردازی می توان با تمام سرعت های شاتر عکاسی کرد؟74

32رفلکتور                 key light   soft light                snot lightجهت نورپردازی تکنیکی به  موهای سوژه  از کدام ابزارویا منبع نور استفاده می کنیم؟75

درکدام روش نورپردازی برچهره افراد تاکید بیشتری می شود؟76
                     نورپردازی 

بایك منبع نور
نورپردازی با دومنبع

                    نورپردازی 

با منابع متعدد
12نورپردازی با نورطبیعی

11هیچکدامTسرعت Bسرعت سرعت سینکرونیزهسرعت همزمانی باز شدن دریچه شاتر و تخلیه فالش را چه می نامند؟77

22رفلکتوردیفیوزرپروژکتور کاسه ای         سافت باکسبرای  تیز تر کردن نور چهره ازکدام  وسیله استفاده می شود؟78
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کدام جمله در مورد بك الیت صحیح است؟79
                          نرم 

کردن نور
جدا کردن زمینه از سوژه

                  expose 

کردن نور
22 هیچکدام

42فیلتر کاهش اشعه ماوراء بنفشفیلترنارنجیفیلتر قرمزفیلتر اسکای الیتکدام فیلتر بر روی رنگ تصویر اثر ندارد؟80

11فالش       سافت باکسدیمر      بارن دوربوسیله کدامیك از وسایل زیر میتوانیم به نور جهت بدهیم؟81

12هیچ کدامدیمر             پس زمینهاکساسواروسایل صحنه چه نامیده می شوند؟82

32اسکای الیتپوالریزه             ستاره سازمنشوریبرای رفع انعکاس  در سطوح صیقلی از چه فیلتری استفاده می کنیم؟83

31هیزی        اسپات الیتسیلوئت             بك الیتنور تاکید کننده که در صحنه های تئاتر کاربرد دارد چه نامیده می شود؟84
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12فالشمترنورسنجسرعت سینکرونیزهفالش برای خارج ساختن موضوع از حالت ضد نور می توان از چه وسیله ای استفاده کرد؟85

   نور را نرم میکنددر عکاسی استودیویی چه کاربردی دارد؟ (Snot)ابزار اسنوت86
 نور را به صورت متمرکز و 

لکه ای روی سوژه می تاباند
21هیچکدامسایه نور را شدید می کند

87
فیلترهایی که برروی لنزدوربین استفاده واز رایج ترین نوع فیلترها محسوب می شوند 

کدامند؟
22فیلتر طلقیفیلتر استانیفیلتر شیشه ایفیلتر ژالتینی

88
درکدام شیوه عکسبرداری با استفاده ازنقاشی با نور مجزا تصاویر خالقانه ای رامیتوان 

برروی یك فریم ثبت کرد؟
31سوپراکسپوژر الیت پینتینگاوپن فالشدبل اکسپوز

ازسوژه متحرک چگونه می توان باسرعت شاتر کمتر عکاسی کرد ؟89
                 استفاده ازفیلم 

حساسیت باال
            استفاده ازپرژکتوردیافراگم باز

استفاده ازفالش عالوه برتامین 

نور سوژه را متوقف می کند
42

11شدت نور افزایش یابدشدت نور کم شودارتفاع نور پائین بیایدارتفاع نور باالرودباچه تغییری در چراغ ها سایه های چانه ،لب،گوش ،بینی وابرو تشدید می شوند؟90
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91
صفحه مشکی رنگی که درمقابل انعکاس نورهای مزاحم  بوسیله بوم درمقابل فالش 

هاقرارمی گیردومسیر نور رامسدود می کندچه نام دارد؟
41گوبو           چترنقره ایچتر سفیدرفلکتور

چترهای نقره ای و طالیی چه تفاوتی با چتر سفید دارد؟92
چتر سفید نور راعبور می 

دهد چتر طالیی منعکس 

می کند

چتر طالیی ونقره ای  

فانتزی ترهستند

چتر سفید کلوین را متعادل 

می کند
11چتر سفید نور را کاهش می دهد

93
تنگ تر بر زاویه وقدرت تابش (Standard Reflector)دهانه کاسه استاندارد

نورچه تاثیری دارد؟

زاویه تابش وسیع تر وقدرت 

نوربیشتر

زاویه تابش محدودتر وقدرت 

نوربیشتر

              زاویه محدودتر 

وقدرت کمتر
22هیچکدام

94
 سایبان هایی که برروی فالش ها قرارمی گیرند تانورفالش رابه سمت سوژه هدایت 

وازپراکندگی نورجلوگیری کنند چه نام دارد؟
Barndoor           Honeycomp   S noot   Background Light11

سافت باکس های هشت ضلعی باقدرت بیشتر چه نامیده می شوند؟95
S tandard 

Reflector 
Honeycomp Octabox  S noot31

ابزار نورپردازی پس زمینه یا فون با قابلیت نصب فیلترهای مختلف چه نام دارد؟96
S tandard 

Reflector       
Honeycomp  Octabox Background Light42
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97
ریل های سقفی که مانند سه پایه برای فالش های آتلیه ای عمل می کنند چه  نام 

دارند؟
Tripods    Monopods  Tent  12پانتوگراف

98
سبکی که با قراردادن فالش درمقابل وباالی سوژه سایه ای درزیربینی ایجادمی کند 

چیست ؟
22نورپردازی رامبراندنورپردازی دو نیمنورپردازی پروانه اینورپردازی عریض

41نورپردازی رامبراندنورپردازی دو نیم کنندهنورپردازی اسپاتنورپردازی عریضازترکیب دونورپردازی پروانه ای وباریك کدام سبك نورپردازی پدید می آید؟99

key light  Back light                    Fill light            Sکدام نورپردازی باعث مشخص شدن خط شانه ها وفرم بدن می شود؟100 et light22

101
سافت باکسی که به شکل چتر یا آکتاباکس برای عکاسی ازسوژه های بزرگ استفاده 

می شود؟
21بازویی وبومفالش چترمگاالیتفالش دستی

42رفلکتورهاطلق های رنگیزنبوری هاسافت باکس هاکدامیك ازابزارها، منعکس کننده نورهستند؟102
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12رفلکتورهاطلق های رنگیزنبوری هاسافت باکس هاکدامیك ازابزارهای ذیل نورراپخش می کنند؟103

22رفلکتورهاطلق های رنگیزنبوری هاسافت باکس هاکدامیك ازابزارهای ذیل هدایت کننده نورهستند؟104

32رفلکتورهاطلق های رنگیزنبوری هاسافت باکس هاکدامیك از ابزارها،بخش هایی ازموضوع را رنگی نشان می دهد؟105

11المپ های اشتعالیالمپ های هالوژنالمپ های کاسه ایاسپات الیتکدامیك در گروه نورهای لکه ای قرار دارند؟106

جلوگیری از اتالف نوراستفاده می شود........................از بازتابه ها برای107
روشن نمودن بخش های 

تیره موضوع
42هرسه موردتعدیل کنتراست

32کنارسوژهکنارلنزدوربینباالی سوژهپشت سوژه"فیل الیت"محل قرارگیری 108
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22بك الیتنورجدا کنندهفیل الیتکی الیتنوری که سایه ها را تعدیل می کند،چه نام دارد؟109

32بك الیتنورجدا کنندهفیل الیتکی الیتکدام نور،موها و سرشانه ها را روشن می کند؟110

42نقطه خوانمرکزگرابرنامه ریزی شدهمعدل خوانکدام نورسنجی برای چهره در آتلیه مناسب تر است؟111

30459013512برای نورپردازی حلقه ای زاویه نور نسبت به دوربین چند درجه است؟112

30459017522برای نورپردازی کالسیك، زاویه نور نسبت به دوربین چند درجه است؟113

30458017532برای نورپردازی کناری، زاویه نور نسبت به دوربین چند درجه است؟114
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30459013542برای نورپردازی حاشیه ای، زاویه نور نسبت به دوربین چند درجه است؟115

42باالکنارلنزدوربینروبروپایینبرای نورپردازی پروانه ای منبع نور از چه زاویه ای به موضوع می تابد؟116

Back light      fill light        key lightکدام نور اصلی میباشد؟117
          Back ground 

light
31

برای از بین بردن سایه های ایجاد شده در زمینه عکس چه کنیم؟118
فاصله  بین سوژه و زمینه را 

زیاد کنیم
42استفاده از نورپرکننده تلطیف شدهاز فالش استفاده کنیمبه پس زمینه نور بتابانیم

Hair light         Rim light                  Back light  Fill light31کدام گزینه معادل نورپردازی از پشت سر است؟119

11عکس خبریعکس مستندعکس از طبیعتعکس از چهرهمعنی پرتره چیست؟120
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در چه صورتی در آتلیه  باید دیافر اگم بازتر یا بسته تر شود؟121
کم و زیاد شدن فاصله 

سوژه با دوربین

کم و زیاد شدن فاصله سوژه 

با منبع نور

کم و زیاد شدن فاصله سوژه 

با پس زمینه
22منبع نور فالش باشد

12ویزور              اتاقك تاریك لنزنور سنجوسیله ای که تعادل بین دیافراگم و شاتر را برقرار میکند؟122

21سافت باکسویزورفیلترنورسنجیبا چه وسیله ای میتوان رنگ نور را تغییر کرد؟123

41کلوین        حرارتنانومترمیلی مترواحد دمای رنگ نور چیست؟124

31اصالح کنتراستاصالح انعکاساصالح شدت نوراصالح رنگ چه نقشی در اصالح عکس دارد ؟P.Lفیلتر 125

ارزانتر بودنرنگ  زیباتر عکس هابه چه علت از دوربین های قطع بزرگ در عکاسی استودیویی استفاده می شود ؟126
کیفیت باالی عکس های 

آنها
32آسان بودن تنظیمات
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بعد از نصب فیلترقبل از نصب فیلترهنگام استفاده از فیلتر چه موقع باید نورسنجی کرد ؟127
هر دو حالت امکان پذیر 

.است
11نیازبه نورسنجی ندارد

32فیلتر قرمزکاش کاغذلنزکندانسو ربرای ایجاد حاشیه سفید دور عکس از کدام ابزار استفاده می شود؟128

12اصلی- اصلیاصلی- دکوردکور –پر کننده پر کننده –اصلی ترکیب کدام نور در عکاسی آتلیه ای مناسب تر است ؟129

11زومتله فتونرمالواید انگلبرای عکاسی پرتره از چه لنزی نباید استفاده کرد ؟130

مقابل لنز/فیلتر رنگی رنگی کردن نور پروژکتورباچه فیلتری انجام  ومحل قرار گیری آن کجاست؟131
مقابل منبع /فیلتر رنگی نسوز

نور

مقابل /فیلترشیشه ای رنگی

منبع نور

                                         

                                فیلتر 

دلخواه عکاس/رنگی فانتزی

21

12نوررامبراندنور اصلینور موضعینور پرکنندهبرای روشن تروتلطیف سایه هایی که نوراصلی ایجادمیکند،کدام نوراستفاده میشود؟132
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22.حساسیت را کم می کند.حساسیت را باال می برد.عکس را تیره تر می کند.عکس را روشن تر می کنداعداد بزرگتر دیافراگم چه تاثیری بر عکس می گذارد ؟133

12فیلتر فالشرفلکتوردیمربرای کاهش شدت نور پرژکتورها  ازکدام ابزاراستفاده می کنیم؟134

11بدون زاویه از روبرو درجه180  درجه90  درجه45در نور پردازی رامبراند ، زاویه نور اصلی نسبت به مدل چقدر است؟135

31نور بك گراندنور اصلینور مونور پر کنندهقویترین نور در نورپردازی آتلیه کدام است؟136

137
درجه طوری که نیمی ازصورت تیره ونیمی روشن است 90نورهمسطح صورت بازاویه 

چه می نامند؟
21نور پروانهنور کالسیكنور ساید یا جانبینور رامبراند

22از پشت مدل45زاویه  از زیر مدلروبرودر نور پردازی اگر بخواهیم چهره روحانی باشد از کجا نور می دهیم؟138
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رفلکتور چیست؟139

وسیله ای که برای 

بازتاباندن نور استفاده می 

.شود

وسیله ای که قدرت نور را 

.تغییر می دهد

رفلکتور همان کارفالش را 

.انجام می دهد
11.هر سه مورد

22زرد –قرمز –سفید سفید- آبی–سبز آبی- سبز –قرمز زرد-قرمز - سبز سه نور اصلی کدامند؟140

 باعث چه تاثیری در عکس دارد؟U.Vفیلتر141
                                  

                          

کاهش نور

21کاهش رنگ امواج ماوراء قرمزکاهش امواج ماوراءبنفش

42.دیافراگم را ببندیم.سرعت را پایین می آوریم.سرعت را باال ببریم.دیافراگم را باز کنیم برای داشتن عمق میدان زیادباید چه کاری انجام دهیم؟142

برای از بین بردن سایه مدل روی بك گراند چکار می کنیم؟143
از نور پر کننده استفاده می 

.کنیم 

از نور اصلی استفاده می 

.کنیم 
31.از پشت مدل نور می دهیم .به بك گراند نور می دهیم

سافت باکس یا هیزی چه نقشی در نور پردازی دارد؟144
                                  

.باعث کنتراست می شود
.نور را مالیم می کند

                                   

.    نور را متمرکز می کند
22.هر سه درست است
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.می شود.......................... فیلتر پوالریزه باعث145
از بین رفتن انعکاس 

مزاحم
11کاهش امواج ماوراء بنفش.کلوین را تغییر می دهدزردی تصویررا می گیرد

11نرمالزوموایدتله فتوعمق میدان کدام لنز کم است؟146

32درجه رنگدمای رنگرنگ نوردمای نور.است.……کلوین واحد اندازه گیری147

Key light           Fill light   Back light                 S دارد چه نامیده میشود؟Exposeنور اصلی که وظیفه 148 et light11

Key light            loop lightBack light    Fill light42 نوری که برای پر کردن سایه ها و مکمل به نور اصلی اضافه میشود کدام است؟149

12فالشدیمرفیلتررفلکتورصفحه براقی که برای بازتاباندن نور مورد استفاده قرار می گیرد چه نام دارد؟150



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری
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صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

31 پرژکتور ارکپرژکتور اسپاتفالتفالشنورپردازی نقطه ای و متمرکز با کدام یك از ابزار های زیر انجام می گیرد؟151

152
برای رنگی کردن نور پرژکتورها از چه نوع فیلتری استفاده می شود و محل قرارگیری 

آن کجاست؟
مقابل لنز _فیلتررنگی 

مقابل  _فیلتر رنگی نسوز 

منبع نور

 _فیلتر رنگی شیشه ای 

مقابل منبع نور
22هیچکدام

12المپ گازیفالشنورافکندیفیوزربرای تلطیف نور از کدام یك از ابزار های زیر استفاده میشود؟153

42فالش مستقلسافت باکسچتر سفیدکاغذ کالكکدام یك از ابزارهای زیر جزء دیفیوزرها محسوب نمی شود؟154

 در عکاسی چه کاری انجام می دهد؟NDفیلتر 155
خنثی و خاکستری است 

وشدت نور را کم می کند

امواج مادون قرمز را برطرف 

می کند

                   قرمزی 

چشم را برطرف می کند

آبی رنگ است و کاربرد زیبایی 

دارد
11

12تغییر رنگ آسمان                     محافظ لنزافزایش امواج ماوراء بنفشکاهش امواج ماوراء بنفش چه کاربردی دارد؟UVفیلتر 156



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری
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صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

11عکاسی پرترهعکاسی در تبلیغاتعکاسی در شبعکاسی از آسمانفیلتر اسکای الیت  برای چه نوع عکاسی مناسب است؟157

رنگی کردن نورافزایش و کاهش شدت نوردیمر چه وظیفه ای بر عهده دارد؟158
                       کاهش 

کلوین
12همه موارد

K3200-3400 K2600-2800 K1300-1800 k11 5600-5400کلوین نور طبیعی  خورشیددر بهترین شرایط نوری چقدر است؟159

31سبززردسفیدآبینور پرژکتورهای تنگستن به کدام یك از رنگ های زیر تمایل دارد؟160

12صورتیسبزآبیزردبه وسیله کدام یك از فیلتر های زیر می توان مه را کاهش داد؟161

استفاده ازکلوین سنجNGاستفاده از جدول برای عکاسی با فالش کدام روش  مناسب تر است؟162
                   استفاده 

فالش متر
32تجربه موقعیت های مختلف
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12ایجاد براقیت تصویرکنترل دیافراگمکنترل شدت نوررفلکتوربه چه منظور استفاده می شود؟ (پشت جیوه)چتر نقره ای 163

32نور پرژکتور ارکنور فالشنور پرژکتور اسپاتنور طبیعی روزدر آتلیه کدام نور مناسب تر است؟ (پرسنلی)برای عکاسی پرتره 164

22ماکرونرمالتله فتوواید انگلکدام یك از لنز های زیر برای عکاسی پرتره مناسب تر است؟165

166
با کدام یك از ابزارهای نور پردازی زیر میتوان با تمام سرعت های فالش عکاسی 

کرد؟
31نورمحیطپروژکتورفالش چترفالش دستی

تیره تر می کندروشن تر می کنددر عکاسی سیاه و سفید فیلترها چه تاثیری بر رنگ های همرنگ خود دارند؟167
                          تاثیری 

ندارد
11بستگی به شرایط نوری دارد

41سفیدآبیسبزقرمزدیفیوزرها چه رنگی دارند؟168
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169
نوری از پشت سر سوژه به سمت دوربین می تابدوباعث تیرگی تصویر می شودچه نام 

دارد؟
نور دکورضد نورنور زمینه سازنور پر کننده

32

محو شدن تصویراز بین بردن سایه هاتقویت نور فرعیتقویت نور اصلیعلت تاباندن نور به پس زمینه چیست؟170

32

31حالت طبیعیحالت شیطانیحالت فرشتهحالت روحانیاگر نور از باال  به سوژه بتابد چه حالتی برای تصویر ایجاد می شود؟171

42هر سه موردژالتینیشیشه ایطلقیانواع فیلترها کدامند؟172

41خنثیفانتزیافزایشیکاهشی  جزو کدامیك از فیلترهاست؟NDفیلتر  173

WB             ISبرای اصالح رنگ به سمت نور سفید از کدام گزینه در دوربین استفاده می کنیم؟174 O     CMYKRG B 11
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22پر کننده نورتنظیم کننده نوربازتاباننده نورتلطیف کننده نوررفلکتور چیست؟175

11بستگی به شرایط نور داردتاثیری ندارندروشن تر میکنندتیره تر می کنند در عکاسی سیاه و سفید فیلترها چه تاثیری بر رنگهای مکمل خود دارند؟176

وظیفه سافت باکس چیست؟177
نور را به رنگ زرد در می 

آورد
نور را تیز تر میکند

                                  

نور را نرم تر میکند
31هیچکدام

تاثیری بر شدت نور نداردشدت نور را زیاد می کندکار دهانه النه زنبوری که بر روی کاسه نور قرار می گیرد چیست؟178
            حالت منقش به 

نور می دهد
42 شدت نور را کم می کند

179Barn Doorشدت نور را زیاد می کندجهت نور را کنترل می کند   چیست؟
                          شدت 

نور را کم می کند
11تاثیری بر شدت نور ندارد

22 نور پر کننده نور تلطیف کنندهنور باریك و متمرکزنور نقطه اینور اسنوت چه نوری است؟180
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32لوپ الیتنور رامبراندنور مونور پروانه اینوری که بصورت مثلث روی گونه سوژه ایجاد می شود چیست؟181

12برد الیتنور کالسیكنور رامبراندنور  پروانه اینوری که سایه ای زیر بینی ایجاد میکند کدام است؟182

183Loop Lightچیست؟  
نور بین نور پروانه ای و نور 

مو
نور بین برد الیت و کالسیك

نور بین نور پروانه ای و 

رامبراند
32نور بین پروانه ای و نور فشن

11نور کالسیكنور فشن یا مدلینگShort Lightنور کوتاه یا برد الیت یا گستردهدر کدام نور وسعت نور زیاد و به سمت دوربین می باشد؟184

185Short Lightچه نوری است؟  

نوری که قسمت روشن آن 

به صورت یك نوار باریك 

روی سوژه از دوربین دورتر 

است

نوری که قسمت روشن آن 

به صورت یك نوار باریك 

روی سوژه به دوربین نزدیك 

تر است

نوری که در آن کل سوژه 

بصورت روشن می باشد

نوری که سوژه در آن کامال 

تاریك است
11

21 چتر سفیددیفیوزرسافت باکسپروژکتوراصلی ترین وسیله ای که در عکاسی فشن استفاده می شود؟186
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 برای گرفتن عکس پرسنلی چه نوری بهتر است ؟187
دو نور اصلی با قدرت  

متفاوت

یك نور اصلی و یك نور 

پرکننده

یك نور پر کننده از مقابل 

سوژه

دو نور پر کننده از مقابل سوژه با 

قدرت برابر
42

نور را به پس زمینه بتابانیمضد نور یا سیلوئیت چیست؟188
نور از سمت دوربین به سوژه 

بتابد

نور  از پشت سوژه به سمت 

دوربین بتابد
32نور از دو طرف به سوژه بتابد

189
نوری که از پشت به سوژه بتابد به طوری که روی سرشانه و مو نوار باریکی از نور 

ایجاد شود کدام است؟
11نور مونور کالسیكنور فشننور آنجل یا فرشته

190
 نوری که در آن سوژه با لباس روشن و پس زمینه روشن باشد طوری که کنتراست 

عکس خیلی باال باشد کدام است؟
  Low key   High  key       S hort Light           Board Light21

191
نوری که در آن سوژه با لباسی تیره و پس زمینه تیره باشد طوری که کنتراست عکس 

پایین باشد کدام است؟
 Low key   High key             S hort Light           Board Light11

31فیلتر خنثیفیلتر منشوریفیلتر اسکای الیتفیلتر پوالریزهکدام یك جز فیلترهای تزیینی است؟192
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193
در صورتی که فیلتر روی لنز قرار بگیرد برای جبران کاهش نور چه کاری انجام می 

دهیبم؟

دیافراگم را افزایش می 

دهیم
22هر سه مورد بسته به شرایطسرعت شاتر را باال می بریمدیافراگم را کاهش می دهیم

K     ISحساسیت به رنگ نوررا باچه عالمتی در دوربین مشخص می کنند؟194 O   F         f12

وظیفه دیمر چیست ؟195
شدت نور را کم  و زیاد می 

کند
11هیچکدامشدت نور را کم می کندشدت نور را زیاد میکند

42 دیفیوزر دیمر پروژکتورفالشکدام وسیله به عنوان تلطیف کننده نور  استفاده می شود؟196

12نورسنجفالش مترپروژکتوررادیو فالشبه جای استفاده از سیم سنکرون در آتلیه ازچه وسیله ای می توان استفاده کرد؟197

22رادیو فالشپروژکتورچتر فالشکدام وسیله در آتلیه نور نرم پرکننده ایجاد میکند؟198
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32فیلتر نسوزفیلتر ژالتینیفیلتر شیشه ایفیلتر طلقیکار با کدامیك از فیلترها سخت تر است؟199

42استفاده از فالشاستفاده از نور خورشیداستفاده از رفلکتوراستفاده از دیفیوزربرای خارج کردن سوژه از حالت ضد نور کدام مورد بهتر است؟200

11دوربین دیمرپروژکتورنور سنجکدام وسیله تعادل بین شاتر و دیافراگم را مشخص میکند؟201

31پروژکتور فیلترنور سنجینور دهیبه کمك چه وسیله ای تغییرات رنگ نور را کنترل می کنیم؟202

کدام جمله در مورد دیافراگم صحیح است؟203
دیافراگم تنظیم زمان 

نوردهی را به عهده دارد

دیافراگم کنترل مقدار نوری 

که از عدسی عبور میکند را 

به عهده دارد

دیافرگم دو نوع مرکزی و 

کانونی دارد
22هر سه مورد صحیح است

زمانی که از فیلتر استفاده می کنیم چه زمانی نورسنجی را انجام می دهیم؟204
                    قبل از 

نصب فیلتر
بعد از نصب فیلتر

  امکان 2 و 1هر دو مورد 

پذیر است
11بستگی به شرایط نوری دارد
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حساسیت کمتر می شودعکس روشن تر می شود................................هر چه عدد دیافراگم بزرگتر شود 205
                       حساسیت 

بیشتر می شود
41عکس تیره تر می شود

11پروژکتور کاسه ایسافت باکسپروزکتور آرکپروژکتور اسپاتدر داخل کدام پروژکتور عدسی تعبیه شده است؟206

تعریف نور کدام است؟207
امواج الکترو مغناطیس بین 

 نانومتر900-700

امواج الکترو مغناطیس بین 

 نانومتر700-400

امواج الکترو مغناطیس بین 

 نانومتر900-400

امواج الکترو مغناطیس بین 

 نانومتر1500-700
22

208
 نانومتر که با چشم انسان قابل مشاهده نیست 400 امواج نوری  الکترومغناطیس زیر 

کدام است؟
21نور طبیعینور مصنوعیماورای بنفشمادون قرمز

دسترسی آسانمهم ترین مزیت نور مصنوعی به طبیعی چیست؟209
قابلیت تنظیم به دلخواه 

عکاسی
21همه مواردقابلیت خلق آثار خالقانه

11هیچ تاثیری بر نور نداردنور را متمرکز می کندرنگ نور را تغییر می دهدنور را مالیم می کنداستفاده از کاغذ کالك چه تاثیری بر روی نور دارد؟210
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211
برای حذف انعکاس نورهای مزاحم براجسام شفاف مانند شیشه ازچه فیلتری استفاده 

می کنیم؟
Sky Light21فیلتر  U VفیلترP Lفیلتر N Dفیلتر

32عکاسی پرسنلیدر کنسرتها و صحنه تئاترعکاسی تبلیغاتیعکاسی از چهرهدر کدام یك از موارد از نور اسپات  استفاده می شود؟212

ماهیت اصلی ابزارهای کمکی درکنار منابع نور  چه ابزارهایی است؟213
                      محدود 

کننده ها و منعکس کننده ها
فالش ها

                                   

                  بازتاباننده ها
11پروژکتورها

اگر در عکاسی از نور تلطیف کننده استفاده شود تصویر دارای چه مشخصاتی می شود؟214
تصویر برجسته به نظر می 

رسد

از تیزی و تندی سایه های 

اصلی کاسته می شود

باعث شفافیت و تفکیك 

تارهای مو می شود
22تصویر را تخت و مسطح  می کند

جبران کاستی نورکدام  جمله در مورد مزیت فالش ها نسبت به پرژکتورها صحیح است؟215
ایجاد نور متمرکز روی 

تصویر می کند

خارج ساختن موضوع از 

حالت ضد نور و ثابت کردن 

موضوع متحرک

32افزایش دیافراگم

216
برای رنگی کردن نور پروژکتورها از چه نوع فیلتری استفاده می شود و محل قرارگیری آن 

کجاست؟
مقابل لنز- فیلتر رنگی 

مقابل - فیلتر رنگی نسوز 

منبع نور

- فیلتر شیشه ای رنگی 

مقابل منبع نور

به دلخواه - فیلتر رنگی فانتزی 

عکاس
21
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11تله زومتله فتونرمالواید انگلبرای عکاسی پرتره از چه لنزی نباید استفاده کرد ؟217

32ماکروتله فتونرمالواید انگلبرای عکاسی پرتره در آتلیه کدام لنز مناسب است؟218

22افزایش رنگکاهش امواج مادون قرمزکاهش امواج ماوراء بنفشافزایش نور چه تاثیری در اصالح عکس دارد؟U.Vفیلتر 219

عملکرد فیلترها در برابر نور کدامیك از موارد زیر است؟220

بخشی از نور سفید را جذب 

و بخشی دیگر را تشدید می 

کند

همه نور سفید را جذب می 

کند
22همه نور را منعکس می کندهمه نور را تشدید می کند

11کاهش امواج ماوراء بنفشکلوین را تغییر می دهدزردی تصویر را می گیرداز بین بردن انعکاسفیلتر پوالریزه چه تاثیری بر روی نور دارد ؟221

222Chorome31مادون قرمزاسالیدرنگیسیاه و سفید  معرف کدام دسته از فیلم های زیر است؟
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12آسمانمنبع روشناییدوربینموضوعمستقیما به کدام طرف گرفته می شود؟ "نورسنج "در روش نورسنجی غیر مستقیم 223

42حساسیت را کم می کندحساسیت را باال میبردعکس را تیره تر می کندعکس را روشنتر می کنداعداد بزرگتر دیافراگم چه تاثیری را بر عکس می گذارد؟224

225
برای روشن تر کردن و نرم کردن سایه هایی که نور اصلی ایجاد می کند از کدام نور استفاده 

شود؟می
11نور فرعی  و نور موضعیKey Lightنور موضعیSoft Lightنور فرعی 

32دیفیوزررفلکتورنورسنجفالشکدام ابزار در مقابل منبع نور قرار گرفته و یك منبع نور نرم برای عکاسی ایجا د می کند ؟226

32عکاسی شبعکاسی سیاه و سفیدعکاسی رنگیعکاسی پرتره کودکفیلترهای ایجاد کنتراست در چه نوع عکاسی به کار می رود ؟227

Nکدام نوع فیلتر است که به عنوان محافظ لنز مطرح می شود ؟228 .DP .LU .V32کلوزآپ
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12بزرگنماییفوکوسزومعمق میدانبه اولین نقطه وضوح تا آخرین نقطه وضوح در عکس چه گفته می شود ؟229

وزن زیاد آنهاقیمت باالی آنهابه چه علت از دوربین های قطع بزرگ در عکاسی استودیویی استفاده می شود ؟230
کیفیت باالی عکس های 

آنها
31آسان بودن کار با آنها

11بستگی به شرایط نوری داردتأثیری نداردتیره تر می کندروشن تر می کنددر عکاسی سیاه و سفید فیلترها چه تأثیری بر رنگ های هم رنگ خود دارند ؟231

مهمترین مزیت نور مصنوعی نسبت به نور طبیعی چیست ؟232
تعدیل و کاهش سایه های 

طبیعی

قابلیت تنظیم به دلخواه 

عکس
22همه مواردقابلیت خلق آثار خالق

32فیلتر قرمزکاش کاغذلنزکندانسوربرای ایجاد حاشیه سفید دور عکس از کدام ابزار استفاده می شود ؟233

12دکور- اصلی - پرکننده پرکننده- دکور - اصلی اصلی- دکور - پر کننده دکور- پر کننده - اصلی ترکیب قدرت کدام نور در عکاسی آتلیه ای بیشتر است ؟234
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235
اگر با فیلم مخصوص نور روز در نور مصنوعی عکس بگیریم به دلیل اشکالی که به وجود می 

آید از کدام فیلتر باید استفاده کنیم؟
22فانتزیمخصوصاصالح رنگفیلتر ایجاد کنتراست

41اصالح انعکاسفانتزیایجاد کنتراستاصالح رنگ.است................   جزء فیلترهای  P.Lفیلتر 236

12هیچکدامهر دو حالت امکان پذیر استبعد از نصب فیلترقبل از نصب فیلتردرصورت استفاده از فیلتر چه موقع باید نورسنجی کرد ؟237

U.وقتی به کار می روند که شدت نور زیاد باشد................ فیلترهای 238 .VN .D22آبیمنشوری

21هیچکدامکلوز آبپوالریزهمنشوری کدام یك از فیلترها در کپی برداری نیاز است ؟239

22هیچکدامفیلتر های استانیفیلتر شیشه ایفیلتر ژالتینییك از موارد زیر است ؟از رایج ترین نوع فیلتر که کاربرد عمومی دارند کدام240
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32همه مواردرنگی نسوزژالتینیشیشه ایشود ؟یك از فیلترهای زیر بر روی پروژکتورها نصب میکدام241

11هیچکدامآبیقرمززرد.کنند استفاده می................ برای کاهش  کك و مك و نقایص پوستی از فیلتر 242

243
این فیلتر از نوع فیلترهای کاهش شدت نور است که انعکاسهای سطوح را نیز بر طرف 

.کندمی
N .DP .LU .V22زرد

42قرمززردسبزآبییك از فیلترهای زیر در عکسبرداری هوایی کاربرد دارد ؟کدام244

فیلترهای ایجاد کنتراستکدام نوع فیلتر معروف به فیلترهای اصالح کلوین است؟245

فیلترهای اصالح های رنگ 

منابع نوری متناسب با نوع 

فیلم رنگی

فیلترهای فانتزی

فیلترهای ایجاد کنتراست و 

فیلترهای اصالح های رنگ منابع 

نوری متناسب با نوع فیلم رنگی

22

21پانینگزومینگبرنینگداجینگباشد؟نوردهی اضافی به عکس عملکرد کدامیك از گزینه های زیر می246
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......................................... .برای از بین بردن نقطه قرمز در چشم هنگام کار با فالش باید247
زاویه تابش فالش با زاویه 

دید لنز یکسان باشد

افزایش نور محیط و تغییر 

زاویه تابش فالش

 2دیافراگم هنگام تابش نور 

پله بازتر شود
222 و 1موارد 

کدامیك از خصوصیات یك عکس آتلیه ای می باشد؟248
عکس باید کامال تبلیغاتی 

باشد

عکس باید دارای ریتم و 

اصول باشد

عکس باید دارای بیشترین 

وضوح در جزئیات و کیفیت 

مطلوب تصاویر باشد

عکس باید دارای روشنایی و 

تیرگی بسیار باشد
31

249
تکنیکی که در آن نور از پشت سر سوژه به سمت دوربین بتابد و باعث تیرگی تصویر شود چه 

نام دارد؟
31نور دکورضد نورنور زمینه سازنور پر کننده

12هالف فریمقطع کوچكقطع متوسطقطع بزرگبه کدامیك از دوربین ها، دوربین آتلیه ای می گویند؟250

عکاسی با نور تنگستنرفع هرگونه انعکاس کدام است ؟UVعملکرد اصلی فیلترهای 251
اصالح کردن اشعه ماوراء 

بنفش
32عکاسی در هوای برفی

جدا کردن زمینه از سوژهنرم کردن نور چیست ؟Back  lightکاربرد نور252
expose

کردن نور
21هیچکدام
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در حالت اوپن فالش، وضعیت فالش باید چگونه باشد؟253
بر روی دوربین عمود بر آن 

.نصب شده باشد
نباید به دوربین وصل باشد

با یك سیم فقط به دوربین 

اتصال داشته باشد
22استفاده از فالش سر دوربین

254
فیلترهایی که بر روی لنز دوربین استفاده می شوند و رایج ترین نوع فیلترها محسوب میشوند 

چیست؟
21فیلتر طلقیفیلتر استانیفیلتر شیشه ایفیلتر ژالتینی

31کیفیت نورواحد اندازه گیری دمای رنگواحد اندازه گیری حرارتشدت رنگمنظور از کلوین چیست؟255

21نور مونور بك گراندنور پرکنندهنور اصلیدر نورپردازی آتلیه برای پر کردن سایه ها از کدام نور استفاده می کنیم؟256

21نور بك گراندنور مونور اصلینور پرکنندهقوی ترین نور در نورپردازی آتلیه کدام است؟257

رفلکتور چیست؟258
وسیله ای که برای 

بازتاباندن نور استفاده میشود

وسیله ای که قدرت نور را 

تغییر میدهد

رفلکتور همان کار فالش را 

انجام میدهد
11همه موارد
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21همه مواردمتمرکز می کندنور را مالیم میکندرنگ نور را تغییر میدهداستفاده از کاغذ کالك چه تغییر در نور میدهد؟259

260
امکان نورپردازی از زیر و نمایش اشیا بدون سایه های مزاحم و یا ایجاد فضایی همچون 

همچون تعلیق سوژه در فضا به کمك کدام ابزار امکان پذیر است؟
11چتر نورفیلتر پوالریزهرفلکتورمیز نور

261
فیلتری که هم در عکاسی رنگی و هم در عکاسی سیاه و سفید کاربرد دارد و سبب کاهش 

شدت نور می شود چیست؟
31فیلتر جاذب اشعه ماوراء بنفشNDفیلتر فیلتر قرمزUVفیلتر 

به وسیله دیمر میتوان چه تغییری در نور به وجود آورد؟262
شدت نور را کاهش یا 

افزایش داد
11همه مواردفقط شدت نور را کاهش دادشدت کلوین را تغییر داد

ND31پوالریزهستاره سازUVبرای رفع انعکاس در سطوح صیقلی از چه فیلتری استفاده میکنیم؟263

 در عکاسی چه کاربردی دارد؟NDفیلتر 264

خنثی و خاکستری رنگ 

است و شدت نور را کم 

میکند

امواج مادون قرمز را برطرف 

میکند

قرمزی چشم را برطرف 

میکند

آبی رنگ است و کاربرد زیبایی 

دارد
11
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11عکاسی پرترهعکاسی در تبلیغاتعکاسی در شبعکاسی از آسمان جهت چه نوع عکاسی مناسب است؟SKY LIGHTفیلتر 265

fill lightset lightback lightkey light21نور دکور چه نام دارد؟266

267
های فالش توان با تمام سرعتبا به کارگیری کدامیك از ابزارهای نورپردازی زیر می

عکاسی کرد؟
22همه مواردفالش چترپروژکتورفالش دستی

هر چقدر میزان دهانه دیافراگم بازتر باشد، چه تاثیری در نتیجه عکس خواهد داشت؟268
عمق میدان تصویر بیشتر 

.خواهد بود

عمق میدان تصویر کمتر 

.خواهد بود

عمق میدان تصویر تغییری 

نخواهد کرد
22هیچکدام

چه تاثیر به عمق میدان وضوح دارد؟ (درجات باالتر)بسته    تر شدن دهانه دیافراگم 269
عمق میدان تصویر بیشتر 

.خواهد بود

 عمق میدان تصویر کمتر 

.خواهد بود

عمق میدان تصویر تغییری 

نخواهد کرد
12هیچکدام

12خطای پارالکسزمینه تصویرخطای دیدمیدان وضوحبخشی از عکس که در آن همه چیز واضح است، چه نام دارد؟270
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271
و لنزهای با فاصله کانونی بلندتر، ................... لنزها با فاصله کانونی کوتاه تر، 

دارند؟...............

عمق / عمق میدانی کمتر

میدان بیشتری

عمق / عمق میدانی بیشتر

میدان بیشتری

عمق / عمق میدانی بیشتر

میدان کمتری

عمق میدان / عمق میدانی کمتر

کمتری
31

272
دارند و عکس هایی ..................، گرفته شده (زاویه باز)عکس هایی که با لنزهای واید 

.دارند................... گرفته شده،  (زاویه بسته)که با لنز تله 

/ میدان وضوح بیشتری

میدان وضوح کمتری

/ میدان وضوح کمتری 

میدان وضوح بیشتری

/ میدان وضوح چندانی ندارند

میدان وضوح عمیقی

میدان وضوح / میدان وضوح کمی

متغیری
11

41بازی متقابل نور و سایهتنوع رنگ هانوع نگاه عکاس به سوژه ترکیب بندی و کمپوزسیونکدامیك از عوامل زیر بیشترین تاثیر را در القای بعد سوم در عکاسی دارد؟273

.است..................... هدف اولیه هر داروی ظهور، 274
تبدیل نمك هالوژن نقره به 

نقره فلزی

تبدیل نقره فلزی به نمك 

هالوژن نقره است
12.افزایش یون قلیایی است.افزایش یون برومید است

275
 امولسیونی که از ترکیب برمور نقره با ژالتین به دست می آید توسط چه کسی و در چه 

سالی کشف شد؟
11 دکتر برناد شوهن1810 لویی داگره1900  دکتر جانسون1823 دکتر مادوکس1870

 به چه معناست؟81A در فیلتر Aحرف 276
رنگ زرد روشن  یا ضعیف 

است

رنگ آبی، کم رنگ یا ضعیف 

.است

رنگ قرمز، کم رنگ یا 

.ضعیف است

رنگ سبز، کم رنگ یا ضعیف 

.است
11
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12آبی تیرهآبی روشنسبززردتیره چه رنگی است؟81Cفیلتر 277

32فیلتر اسکای الیتفیلتر فیش آیفیلتر تلطیف کنندهفیلتر ستاره ایکدام یك از موارد زیر، بر زاویه دید تاثیر دارند؟278

11هالوژن و نمك نقرهپتاسیم و نمك نقرهنمك نقره و برومید نقرهاز نمك نقره و ژالتینفیلم عکاسی نگاتیو شامل چه موادی است؟279

بازنمایی سرعتعنصر زمانمشخصه اصلی فتوریسم چیست؟280
تحرک تهاجم آمیز و پویایی 

ماشینی
42هر سه مورد

:سه فیلتر اصلی در سیستم کاهشی عبارتند از281
، (B)، آبی (G)سبز

(C)فیروزه ای 

،  (O)، نارنجی(R)قرمز

(Y)زرد
(R)، قرمز(B)، آبی (G)سبز

و  (M)، ارغوانی (Y)زرد 

(C)فیروزه ای 
42

31تله وایدفیش آیسوپر تلهفیکسبازترین زاویه دید مربوط به کدام لنز است ؟282
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283
از ترکیب دو رنگ قرمز و آبی به چه رنگی دست می یابیم و این رنگ مکمل چه رنگی 

است؟
31زرد/ آبیسبز/ ماجنتا قرمز/ فیروزه ای آبی/ زرد

رنگ بیرونی جسم از کجا ناشی می شود؟284
رنگی است که با روشن 

کردن شی از آن عبور 

.می کند

رنگ های منعکس شده از 

.قسمت سطحی شیء

رنگی که از جسم عبور 

.می کند
22الف و ب

:سه رنگ اصلی در حوزه نور مرئی عبارتند از285
قرمز با طول موج کوتاه، 

سبز با طول موج متوسط و 

آبی با طول موج بلند

سبز با طول موج کوتاه، آبی 

با طول موج متوسط و قرمز 

با طول موج بلند

آبی با طول موج کوتاه، قرمز 

با طول موج متوسط و سبز 

با طول موج بلند

آبی با طول موج کوتاه، سبز با 

طول موج متوسط و قرمز با طول 

موج بلند

41

286
شاخه ای از عکاسی، که موضوع اصلی آن طبیعت است، کدام یك از گزینه

 ؟باشدهای زیر می
21عکاسی اجتماعیعکاسی تبلیغاتیعکاسی طبیعتعکاسی خبری

32منظره یابفالشلنزفیلتردر عکاسی برای جبران کمبود نور کدام ابزار کاربرد دارد ؟287

22هیچ کدامعمق میدان افزایش می یابدعمق میدان کاهش می بیابدتصویر ناواضح استکند؟کاهش فاصله دوربین و موضوع چه تأثیری در عکس ایجاد می288



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد عکاسی آتلیه ای

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

21تلهنرمالوایدزوملنزهایی که فاصله کانونی آنها کمتر از لنز نرمال است چه نام دارد؟289

Pزومتله فتو ؟شوندلنزهای چشم ماهی جزء کدام یك از لنزهای زیر محسوب می290 .C42واید انگل

حس آرامشکند ؟تکرار خطوط افقی چه حسی را در مخاطب ایجاد می291
گاهی غم و اندوه را بر می 

انگیزد

به طور کلی یکنواختی را 

شدت می بخشد
12همه موارد

31استریپرنگیسیاه و سفیداسالید ؟ رنگ نگاتیو مکمل رنگ پزتیو است٬در کدام نوع فیلم عکاسی292

293
در عکسبرداری از ماه گرفتگی، چگونه می توان ماه را به رنگ های مختلف در

آورد ؟
با استفاده از لنزهای مختلفبا استفاده از نورهای مختلفبا استفاده از فیلترهای رنگی

نمی توان ماه را به رنگهای 

مختلف در آورد
12

12خطای پارالکسزمینه تصویرخطای دیدمیدان وضوحبخشی از عکس که در آن همه چیز واضح است، چه نام دارد؟294



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری

سؤاالت استاندارد عکاسی آتلیه ای

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

12نور فلورسنتنور تنگستننور نیمه روزنور طلوع و غروب آفتابکدام نور برای عکاسی معماری و منظره مناسب تر است؟295

12بدنهفیلترفالشلنزکیفیت تمام عکس ها مستقیما به کدام یك از عوامل زیر بستگی دارد؟296

12پانینگزومینگبرونینگداجینگسایه انداختن معنی کدام یك از گزینه های زیر می باشد؟297

12فیلتر آبیفالشفیلتر قرمزفیلتر زردکدام فیلتر برای عکاسی از مناظر مه، باران، دود و گرد و غبار، بهتر است؟298

با استفاده از فالشچگونه می توان بور شدن و هاله دادن خورشید را کم کرد؟299

بااستفاده ازیك مانع تاریك 

کننده بین خورشیدودوربین 

مانندبرگ درختان 

..شاخه،چوب و

22با استفاده از لنز تلهبا استفاده از لنز واید


