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(1)

تنظیم کنترل لرزش دست  کلید روی لنز دوربین عکاسی دیجیتال چیست ؟MF وAF تفاوت حالت 1
تنظیم حالت فوکوس 

دستی وفوکوس خودکار
22تنظیم شارپنس تصویرتنظیم کیفیت لنز

2
 کلیدروی لنز دوربین عکاسی دیجیتال چه کاری انجام می STABILIZERحالت 

دهد؟

با فعالسازی این حالت تاثیرات 

منفی لرزش دست کاهش می 

یابد

تنظیمات رنگی جدیدی 

ایجاد می کند

فوکوس خودکارفعال می 

شود

فاصله کانونی لنز تغییر 

می کند
11

 برای چه عملکردی در دوربین های عکاسی دیجیتال است؟ONE SHOTحالت 3
یکی از تنظیمات حالت فو 

کوس اتوماتیک است

برای عکاسی به صورت 

تک شات وغیر پی درپی

از گزینه های وایت 

باالنس است

برای عکاسی در حالت 

شب است
12

AFدرکدامیک از منوها شخصی سازی تنظیمات رنگ ،نور و کنتراست قراردارد؟4  PointWhite  balancePicture  S tyle
Record 

Function
32

Record Function Whiteاصالحات رنگ تصویر برمبنای کلوین درکدام گزینه قراردارد؟5  balancePicture  S tyleAF  Point22
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(1)

6
کدام انتخاب موجب به عکاسی با باالترین کیفیت Imagequalityدر تنظیمات  

می شود ؟
S211تنظیم به حالت S1تنظیم به حالت Mتنظیم به حالت Lتنظیم به حالت 

عکاسی درحالت تقدم شاتر قرارمی دهیم ؟Bدرچه مواقعی دوربین را درحالت 7
عکاسی درحالت نوردهی 

طوالنی

عکاسی در حالت تقدم 

دیافراگم
22عکاسی درحالت خودکار

8
کدامیک ازتنظیمات برای فوکوس سوژه های غیرقابل پیش بینی به لحاظ حرکتی 

مناسب تر است؟(مانندپرندگان )
ALFO C USALS ERVOO NE  S HO TM11

 چه قابلیت هایی برای عکاسان وجود دارد؟Drivemodeدر تنظیمات 9

تنظیمات عکاسی درحالت تک 

عکاسی زمان /پی درپی/فریم

بندی شده

تنظیمات  کیفیت برای 

عکاسی به لحاظ فوکوس

تنظیمات رنگ برای 

عکاسی به لحاظ تونالیته

تنظیمات شفافیت برای 

عکاسی به لحاظ 

شارپنس

11

10
 کدام انتخاب موجب می شودتمام اطالعات عکس با Imagequalityدرتنظیمات 

جزئیات در فایل خام ثبت وقابل ویرایش باشد؟
S231تنظیم به حالت Rawتنظیم به حالت Mتنظیم به حالت Lتنظیم به حالت 

ISO31 6400 تا ISO800 12 400 تا ISO100 32 تا ISO   16 12 تا 3       حساسیت متعادل  در عکاسی کدام است ؟11
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(1)

حساسیت زیادحساسیت کمحساسیت متوسطبرای عکسبرداری از سوژه هایی با جزئیات دقیق  چه نوع حساسیتی پیشنهاد شود؟12
حساسیت فوق العاده 

زیاد
22

منظور از گرین زدن عکس چیست ؟13

شکل گیری دانه هایی شبیه 

به برفک در عکاسی  بافیلم 

حساسیت باال

فیلم حساسیت کم به 

رنگ سبز تمایل دارد

فیلم حساسیت متوسط  

طیف سبز دارد

اصطالحی درعکاسی 

پرتره است
12

221 و 1مواردحساسیت زیادحساسیت کمحساسیت متوسطبرای  ماکروگرافی چه نوع حساسیت فیلمی  مناسب تراست؟14

42کیفیت تصویرکنتراستزمان چاپ رنگبیشترین تاثیر میزان حساسیت فیلم ها درچه بخشی ملموس است؟15

DayS  لیزری پالترهاکدامیک از پرینترهای عکس به روش  حرارتی محسوب می شوند؟16 ablication 31جوهرافشان

32 نورمهتابیTungstenنور Flash نور  نورمحیطدر عکاسی  سیاه وسفید  بهترین منبع نورمصنوعی چیست؟17
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Oسرعتهای پائین  شاتر چه تاثیری بر عوامل متحرک  دارد؟18 verExpose UnderExpose 
کشیدگی تصویروالقای 

حرکت
32انجماد تصویر

دیافراگم بستهالقای جنبش و حرکت درعکس چگونه امکان پذیر است؟19
استفاده از فیلم های 

خاص
41سرعت کم شاترسرعت زیاد شاتر

عوامل موثر در استفاده از سرعت شاتر برای بازنمایی حرکت تاثیر کدامند ؟20
عدد دیافراگم  –زاویه دوربین 

فاصله متحرک تا دوربین –

جهت حرکت عامل 

فاصله  –متحرک 

فاصله  –کانونی لنز ها 

دوربین تا موضوع

فاصله -فاصله کانونی لنز 

نوع  –دوربین تا موضوع 

دوربین

نوع لنز وسه پایه تاثیر 

دارد
22

42سرعت شاترپائینسرعت شاترباالعکاسی بافالش باالISOعکاسی با عکاسی با سه پایه درچه مواقعی ضرورت دارد؟21

22
درکدام حالت کادربندی وحرکت سوژه  ،سرعت حرکت سوژه متحرک بیشتر به نظرمی 

رسد؟
32ساکن/افقیمورب/ افقی به موازات/ افقیبه سمت باال/ عمودی

21دیافراگم بستهدیافراگم بازسرعت زیاد شاترسرعت کم شاتربرای ثابت نگه داشتن پرنده  درحال پرواز کدام گرینه توصیه می شود؟23
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استفاده از سه پایهدیافراگم بازبرای القای  حرکت و جنبش تصویر کدام گزینه توصیه می شود؟24
همسویی دوربین با جهت 

حرکت موضوع
32استفاده ازفالش

11اپن فالش   Paning Tilt  Zoomingتکنیکی که درآن  موضوع متحرک ثابت و فضای زمینه محو است چه نام دارد ؟25

22تاثیرکمی داردافزایش عمق میدانکاهش عمق میدانتاثیری درعمق میدان نداردنزدیکتر شدن عکاس به سوژه پرتره چه تاثیری درعمق میدان وضوح ایجادمی کند؟26

32فیش آیتله فتوواید انگل  نرمالکدام لنز باعث کاهش عمق میدان وضوح می شود ؟27

12تکنیکی با نورپردازیتکنیکی با عمق میدانتکنیکی با تعیین فاصلهتکنیکی با سرعت باالی شاترتکنیک کنخالسیون یا انجمادتصویری  مربوط به چه نوع تکنیکی  است ؟28

29
وسرعت پائین شاتر باعث القای چه حالتی به بییننده  ( Move)تکنیک مویالسیون 

می شود؟
القای حرکتکاهش عمق میدانافزایش عمق میدان

القای انجماد وبی 

تحرکی
31
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تصویروسیع ولنز واید انگلBسرعت دوربین با شاترمرکزیدر چه صورتی  بازشدن دیافراگم کمترین تاثیر را برعمق میدان وضوح دارد ؟30
عکسبرداری باسرعت 

باال
31

32دیافراگم بستهدیافراگم بازسرعت شاتر کمسرعت شاتر زیاددرکدام حالت می توان بدون استفاده ازسه پایه مشکل کمبود نور رابرطرف کرد؟31

32اوپن فالشپانینگالیت پینتینگافزایش عمق میدانبرای ثبت حرکت اسب هنگام پرش کدام تکنیک مناسب تراست؟32

32عکاسی با سرعت باالهمسویی دوربین باسوژهفالش زدنبازکردن دیافراگمالقای  تحرک و جنبش در عکاسی درکدام حالت امکان پذیر است ؟33

42عدسی محدبعدسی مقعرعدسی مرکبعدسی تختدرساختمان تمامی لنزها کدام عدسی وجود دارد؟34

12کادربندینورسنجی صحیحوایت باالنس مطلوبفوکوس صحیحدروضوح وکیفیت تصویر کدام گزینه اهمیت بیشتری دارد؟35
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عکاسی پرترهعکاسی تبلیغاتیعکاسی طبیعت استفاده می شود ؟P.C در چه مواقعی ازلنز 36
عکاسی معماری 

واصالح پرسپکتیو
41

32ماکرو  نرمالتله فتو وایدانگلدرکدام لنزفاصله کانونی برابر با قطر کادر تصویری که عکسبرداری می کند است؟37

38

کدام  لنز  زاویه دیدی شبیه به چشم انسان دارد؟

11زومتله فتووایدانگل نرمال

قدرت  روشنایی چیست  ؟39
میزان نوری که لنز ازخود عبور 

می دهد
12میزان عمق میدانمیزان زوممیزان انعکاس

32ماکرووایدانگل تله فتو نرمالعکاسی با کدام لنز وسعت بیشتری را در تصویر تداعی می کند ؟40

12 درجه130حدود درجه64حدود درجه365حدود درجه45حدودزاویه دید لنز نرمال چند در جه است؟41
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12هیچکداموایدانگلتله فتونرمالکمترین تغییردر تناسب ابعاد پرسپکتیو با کدام لنرقابل ثبت است؟42

41واید انگلسوپرتله فتونرمالتله فتوکدام لنزکمترین  فاصله کانونی رادارد؟43

31واید انگلسوپرتله فتوتله فتونرمالوسعت زاویه دید کدام لنز کمتر است ؟44

31لنز ماکرولنز واید انگللنز نرماللنز تله فتولنز وسعت بیشتری را به صحنه می دهد ؟45

42وایدانگلماکرو زومتله فتولنز های چشم ماهی جزء کدامیک ازلنز هامحسوب می شود ؟46

32کیفیت عدسی هااعواج وخطای اسفریکالفاصله کانونی لنزبه دلیل روشنایی لنزبزرگترین اشکال لنز های وایدانگل چیست  ؟47
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(1)

وسیعتر بسته تراگرعدد فاصله کانونی لنز ها بیشترشود زاویه دید چه تغییری می کند؟48
بنا به دیافراگم وسیع و 

بسته می شود
12تاریک تر

Pتلهکدام  لنزتصاویری وسیع وشبیه به نیم کره ثبت می نماید ؟49 .C           42فیش آینرمال

22چشم ماهی16واید 35واید 28واید در کدامیک از لنزهای زیر اعوجاج تصویرکمتر است ؟50

لنز فیش آی چگونه عمل می کند ؟51
روشنایی عکس با لنز فیش 

آی بیشتر است

تصویر با لنز فیش آی  

کروی است

تصویر با لنز فیش آی  با 

لنز واید هیچ تفاوتی ندارد

عمق میدان لنزفیش 

آی کم است
22

22ماکروزوموایدانگلتله فتوخطای آسفریکال مربوط به  کدامیک ازلنزهاست ؟52

53

برای ثبت  تصاویرحشرات کوچک ازکدام لنز استفاده می شود؟

42ماکرو زومواید انگلتله فتو
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(1)

تاثیرات بصری لنز وایدانگل کدام  است ؟54
اغراق در تناسبهای طبیعی و 

افزایش عمق میدان
41الف و جاعوجاج تصاویربزرگنمایی اجزای تصویر

32پرتره زیباشکوه کاریکاتور گونه  تحقیر عظمتعکاسی با لنز وایدانگل  از زاویه نزدیک چه چیزی را نشان می دهد؟55

21نرمالواید انگل زومتله فتوکدام لنز دارای فاصله کانونی متغیر است؟56

32هیچکدامنیم کرویگود تختسطح ظاهری  لنز های فیش آی چگونه است ؟57

نز وایدانگللنز ماکرولنز نرمالسنگین ترین وگرانترین لنز بزرگتری نسبت به سایر لنزها کدام است؟58
آئینه )لنزسوپر تله فتو

(ای
42

کدام گزینه صحیح است ؟59
لنز های وایدانگل  زوایه دید 

کمتری نسبت به لنز نرمال دارد

لنز تله فتو نسبت به لنز 

نرمال فضای محدود 

تری راثبت می کنند

درشت نمایی وایدانگل 

نسبت به نرمال بیشتر 

است

تصویر در لنز های 

نرمال درشت تر از 

تصویر لنز های تله فتو 

است

22
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(1)

Fفاصله کانونی کدام لنز تله فتو محسوب می شود  ؟60 .  50 mmF . 35  mmF .  300mmF . 18-55   mm32

P    وایدانگلنرماللنز های آینه ای از کدام نوع لنز هامحسوب می شوند؟61 .C           42تله فتو

Fکدام لنز برحسب فاصله کانونی  سوپرتله فتو محسوب می شود؟62 .  50 mmF . 105  mm  F .  1200mmF . 18   mm32

31شکل خاصی ندارددایره های تو خالیبه صورت ذرات بسیار ریزبه صورت هالهنقاط نورانی تصویر در لنز های آینه ای چگونه به نظر می رسد ؟63

تاثیرنداردتاثیرکمی برعمق میدان داردتاثیر فاصله کانونی برعمق میدان وضوح چگونه است ؟64
تاثیرش ازسایر عوامل 

بیشتر است

تاثیر دیافراگم بیشتر 

است
31

42لنز سوپرتله فتولنز تلهلنز وایدلنز نرمالکدام یک از عمق میدان کمتری برخوردار است ؟65



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

32تقارن افقیترکیب بندیهارمونیکادربندیترکیب قرارگیری اجزای تصویر درکادر چه نام دارد؟66

67
کدام قابلیت دوربین امکان افزایش وکاهش شدت نوربدون تغییرشاتر،دیافراگم 

وحساسیت را فراهم می کند؟
TVAVPEV42

32ماکروفیش آیتله فتونرمالکدام  لنز زیر زاویه دید وسیعتری دارد؟68

12نورگیرفلوپیکسل     گریندانه های ریز شبیه برفک درعکس چه نام دارد؟69

12ماکروسوپرتله فتوتله فتونرمالکدام لنز زاویه دیدشبیه به چشم انسان دارد؟70

PaningPanoramaCدوربین به موازات حرکت شی متحرک عکس راثبت می کند؟71 ongelacion  O pen Flash11
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(1)

72
عکاسی از صحنه های عریض وزنجیره ای شکل مانند کوه ها باچه تکنیکی انجام می 

شود؟
PaningPanoramaC ongelacion  O pen Flash21

12 نورسنجشاتردیافراگممنظره یابتصاویر مقابل لنز از چه قسمتی قابل مشاهده است ؟73

ISبرای ثبت تصویرروشن  درمحیط کم نورکدام  است؟ (ISO)حساسیت مناسب 74 O 100     IS O 800IS O 200IS O 40022

TVAV  P   EV22انتخاب کدام گزینه درکنترل عمق میدان وضوح اهمیت دارد؟75

42(آئینه ای)سوپرتله فتو واید انگلتله فتونرمالکدام لنز فاقد دیافراگم ودارای قدرت بزرگنمایی قوی می باشد؟76

درلنزها چیست؟  کارکرد عدسی محدب77
 کنترل مقدار نوری که از 

     عدسی می گذرد

ترکیب چند عدسی با 

یکدیگر
کنترل زمان نوردهی

تمرکز اشعه های 

نورانی منعکس شده از 

اجسام

42



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

42فاصله کانونی                مسدود کننده             نور سنجی        قدرت روشنایی فاصله مرکز لنز تا محل تشکیل تصویر واضح چه نام دارد؟78

S دوربین هایی که دارای لنز های قابل تعویض هستند را چه می گویند ؟79 LR LCD  CCD TTL  12

42 لنز ماکرولنزنرمال   لنزتله فتو          لنز واید انگل کدام  لنزقدرت نزدیک نمایی زیادی دارد ؟80

42لنز فیش آی        لنز ماکرو       لنز تله فتو     لنز نرمالکدام لنزوسیع ترین  زاویه دید را دارد؟81

32مثلثمربع    مستطیل عمودی           مستطیل افقیکند؟ این کادر به بیننده سکون و بی تحرکی را القا می 82

      زاویه دید دوربینشاخص فاصله کانونی لنز نرمال در دوربین های متعدد چیست ؟83
اندازه قطر فیلم 

   عکاسی
22هیچکدام         نوع کارخانه سازنده



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

32همه مواردپانکروماتیکارتوکروماتیکمونوکروماتیککدام یک از فیلم ها به تمام طیفهای رنگی حساسند ؟84

85
یک بالن که روی زمین است را بیش از فضای پائین  (آسمان)اگر فضای باالی کادر

در نظر بگیریم چه حسی به مخاطب القامیشود؟ (زمین )
 سقوط بالن

حرکت بالن به سمت 

  آسمان

ایستایی وبی حرکتی 

   بالن
21حسی را القاء نمی کند

تکنیک پانینگ چگونه اجرا می شود؟86

دوربین روی دست،حرکت در 

سرعت /امتدادمحور افق 

شاترپائین

دوربین روی سه پایه

دوربین روی دست 

سرعت شاتر /

                        باال

 دوربین روی دست 

سرعت شاترباال/
11

زیباتر شدن سوژه هادر عکاسی سیاه وسفید از طبیعت  فیلترها رنگی  چه کمکی به عکاسان می کنند؟87
 باعث خلق انعکاس 

وپرتوهای نوری
تاثیری ندارند

رنگهای همرنگ خود 

را روشن تر ورنگهای 

متضاد را تیره تر کرده 

وایجاد کنتراست می 

   کنند

42

low Angel Eye Level     High AngelHelly shot  12  برای تقویت  عظمت سوژه کدام زاویه دید مناسب تر است؟88

درکادربندی عوامل تعیین کننده کدامند ؟89
موضوع وعوامل هدایت کننده 

               ی چشم
موضوع واهمیت سوژه ها

فاصله ی عکس با چشم 

  و خطای دید

                 

احساس کلی و لنزی 

مورد استفاده
12



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

کدام لنز برای عکاسی ورزشی و فواصل بسیار دور مناسب تر است؟90
                   سوپرتله فتو 

                   
12چشم ماهی پرسپکتیو  ماکرو

91
در کدام لنز لرزش دست زیاد می شود و باید از سرعت باالی شاتر و سه پایه استفاده 

شود؟
Macro Lens    Fish Eye       Tele Photo   Mirror Lens     42

TVAVDINM12تقدم شاتر با کدام حروف اختصاری نشان داده میشود؟92

12هیچکدام           جنبش و حرکت     عظمت و ایستایی   سکون و آرامش بیانگر چیست ؟ خطوط و سطوح افقی درعکس 93

32 کادر پانوراماکادر عمودیکادر افقی         کادر مربعچه کادری باعث تقویت عظمت و ایستایی خطوط می شود ؟94

95
باتوقف سوژه متحرک،جاذبه های بصری عکس را افزایش می دهد والقای حرکت می 

کند؟
Mvbylasyvncongelaciónfreezing  Paning  42



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

12امریکن شات     مدیوم شات      النگ شات کلوزآپازلحاظ احساسی ،ارتباط قوی تری بین بیننده وسوژه برقرار می شود؟96

  افزایش عمق میدان وضوح لنزهای تله فتو ودیافراگم های باز باعث چه تغییری در نتیجه عکس می شوند ؟97
کاهش عمق میدان 

  وضوح
21سکون وانجماد   القای حرکت

42 فیش آی             ماکرو              واید انگل           تله فتودرکدام لنز عمق میدان وضوح به حداکثر افزایش می رسد ؟98

12حالت طییعیاغراقوسعت و گستردگی تحقیرالقاء چه تاثیری درعکس می شود؟  زاویه دید از باال  باعث99

  القای انجماد مقدم باشدتقدم عمق میداندرچه زمانی برای جبران کمبود نور محیط استفاده از حساسیت مناسبتر است؟100
کیفیت به اندازه تکنیک 

  مهم نباشد
32همه موارد

101
 بخش افقی تقسیم کنیم ،تقاطع نقاط 3بخش عمودی و3اگر کادرمستطیل افقی را به 

را چه می نامند؟
42نقاط طالییعمق میدان وضوح     خط افق   مثلث دیدگانی



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

102
از آنجایی که در یک تصویر واضح است تا آنجایی که در تصویر واضح می بینیم چه 

نام دارد؟
32مثلث دیدگانیعمق میدان وضوحخط افق    نقاط طالیی

22نوردهی طوالنیفوکوس ضعیف    خطای موازی دید    کند عکس را دو تیکه مییکی از معایب منظریاب دو لنز انعکاسی چیست؟103

fish eye lens  macro lens   Tele photo   mirror lens 22تکسچر یا بافت را با این نوع لنزثبت می کنند ؟104

42درجه110باالی     زاویه دید متغییر درجه60 تا 100       درجه70 تا 50   لنز چشم ماهی با چه زاویه دیدی عکسبرداری می کند ؟105

42مربع      لوزی     مستطیل عمودی  مستطیل افقیکند؟ کدام کادر را کادر بدون کشش می نامند وسکون  را القا می106

کنترل دمای فیلمتایمر در آگراندیسور چه کاری را انجام می دهد ؟107
مانند نورسنج عمل می 

کند
31هیچکدامکار شاتر را انجام می دهد



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

41نگاتیوفیلم نرمال   کاغذ حساس عکاسی چاپ کنتاکدرظهور، فیلم عکاسی شده پس از توقف و شستشو به چه چیزی تبدیل می شود ؟108

42هلی شاتکلوز آپمدیوم شاتامریکن شاتزاویه دید از باالی سر سوژه و از ارتفاع زیاد را چه می گویند ؟109

21 فاصله کانونی لنز      فشرده سازی تصویر           هیپر فوکال     عمق میدانفاصله میان دوربین و اولین نقطه وضوح را چه می نامند ؟110

111
کدام یک از فیلم های زیر به نور آبی و سفید حساس و نسبت به نور قرمز خنثی می 

باشد ؟
11اسالید           پانکرو ماتیکمونوکروماتیکارتوکوماتیک

31 اسالیدپانکروماتیکارتوکروماتیکمونوکروماتیککدام یک از فیلم ها به تمام طیفهای رنگی حساسند ؟112

113Expuse42نوردهی              نامرئی کردن         حساسیت به نور      ظهور فیلم  به چه معناست ؟



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

S                FfP22     فاصله کانونی برروی لنز چگونه مشخص می شود ؟114

12نرمال زوم                 تله فتو          سوپر تله فتودر کدام لنز به دلیل زاویه دید بسیار بسته لرزش دست بسیار شدید است ؟115

Zoom  MACRO   Sکدام لنز پرسپکتیو است ؟116 LRPC42

12بنفش-آبی - زرد    سبز - نارنجی- بنفش    آبی-قرمز- زرد     آبی-قرمز- سبزرنگ های اصلی در عکاسی کدامند ؟117

12فاصله کانونینور سنجشاترقدرت روشناییباز ترین عدد دیافراگم برابر چیست ؟118

B&W  Monochrome  Cفیلم های عکاسی سیاه و سفید را باچه پسوندی مشخص می کنند ؟119 olorPositive11



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

     تقدم دیافراگمتقدم شاتر بر روی نور سنج به چه معناست ؟TVعالمت اختصاری 120
           تنظیم 

             خودکار
12هیچکدام

    عدسی مقعر قدرت روشنایی در عکاسی با کدام گزینه ارتباط دارد ؟121
باز ترین عدد 

     دیافراگم
22 قدرت زوم لنز    فاصله کانونی عدسی

ارکان سه گانه  عکاسی را نام ببرید ؟122
سطوح حساس به /         نور

                  سه پایه/نور 

سطوح حساس به /نور 

عدسی/نور 

نور /دیافراگم/          نور 

         سنج

                         

سطوح حساس به /نور

دوربین/نور
42

نورسنجشاترکنترل مقدار عبور نور از عدسی یا لنز رابرعهده دارد ؟123
              اتاقک تاریک

   
42دیافراگم

32هیچ کدامنور سنج    لنز      مسدود کنندهتعادل میان شاتر و دیافراگم را کنترل میکند ؟124

125T.T.L12مستقیم  نورسنجی    نورسنجی انعکاسیدستی    نورسنج داخل دوربین به کدام نورسنج گفته میشود ؟



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

22نورسنجدیافراگمحلقه فوکوسشاترواضح سازی تصویر با کدام قسمت انجام می شود ؟126

42فاصله کانونی                مسدود کننده             نور سنجی        قدرت روشنایی فاصله مرکز لنز تا محل تشکیل تصویر واضح چه نام دارد؟127

S دوربین هایی که دارای لنز های قابل تعویض هستند را چه می گویند ؟128 LR LCD  CCD TTL  12

42 لنز ماکرولنزنرمال   لنزتله فتو          لنز واید انگل کدام  لنزقدرت نزدیک نمایی زیادی دارد ؟129

42لنز فیش آی        لنز ماکرو       لنز تله فتو     لنز نرمالکدام لنزوسیع ترین  زاویه دید را دارد؟130

32مثلثمربع    مستطیل عمودی           مستطیل افقیکند؟ این کادر به بیننده سکون و بی تحرکی را القا می 131



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال
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ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

      زاویه دید دوربینشاخص فاصله کانونی لنز نرمال در دوربین های متعدد چیست ؟132
اندازه قطر فیلم 

   عکاسی
22هیچکدام         نوع کارخانه سازنده

133
یک بالن که روی زمین است را بیش از فضای پائین  (آسمان)اگر فضای باالی کادر

در نظر بگیریم چه حسی به مخاطب القامیشود؟ (زمین )
 سقوط بالن

حرکت بالن به سمت 

  آسمان

ایستایی وبی حرکتی 

   بالن
21حسی را القاء نمی کند

تکنیک پانینگ چگونه اجرا می شود؟134

دوربین روی دست،حرکت در 

سرعت /امتدادمحور افق 

شاترپائین

دوربین روی سه پایه

دوربین روی دست 

سرعت شاتر /

                        باال

 دوربین روی دست 

سرعت شاترباال/
11

low Angel Eye Level     High AngelHelly shot  12  برای تقویت  عظمت سوژه کدام زاویه دید مناسب تر است؟135

درکادربندی عوامل تعیین کننده کدامند ؟136
موضوع وعوامل هدایت کننده 

               ی چشم
موضوع واهمیت سوژه ها

فاصله ی عکس با چشم 

  و خطای دید

                 

احساس کلی و لنزی 

مورد استفاده
12

کدام لنز برای عکاسی ورزشی و فواصل بسیار دور مناسب تر است؟137
                   سوپرتله فتو 

                   
12چشم ماهی پرسپکتیو  ماکرو



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال
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ار

شم
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صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

138
در کدام لنز لرزش دست زیاد می شود و باید از سرعت باالی شاتر و سه پایه استفاده 

شود؟
Macro Lens    Fish Eye       Tele Photo   Mirror Lens     42

TVAVDINM12تقدم شاتر با کدام حروف اختصاری نشان داده میشود؟139

12هیچکدام           جنبش و حرکت     عظمت و ایستایی   سکون و آرامش بیانگر چیست ؟ خطوط و سطوح افقی درعکس 140

32 کادر پانوراماکادر عمودیکادر افقی         کادر مربعچه کادری باعث تقویت عظمت و ایستایی خطوط می شود ؟141

142
باتوقف سوژه متحرک،جاذبه های بصری عکس را افزایش می دهد والقای حرکت می 

کند؟
Mvbylasyvncongelaciónfreezing  Paning  42

12امریکن شات     مدیوم شات      النگ شات کلوزآپازلحاظ احساسی ،ارتباط قوی تری بین بیننده وسوژه برقرار می شود؟143



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال
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صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

  افزایش عمق میدان وضوح لنزهای تله فتو ودیافراگم های باز باعث چه تغییری در نتیجه عکس می شوند ؟144
کاهش عمق میدان 

  وضوح
21سکون وانجماد   القای حرکت

42 فیش آی             ماکرو              واید انگل           تله فتودرکدام لنز عمق میدان وضوح به حداکثر افزایش می رسد ؟145

12حالت طییعیاغراقوسعت و گستردگی تحقیرالقاء چه تاثیری درعکس می شود؟  زاویه دید از باال  باعث146

  القای انجماد مقدم باشدتقدم عمق میداندرچه زمانی برای جبران کمبود نور محیط استفاده از حساسیت مناسبتر است؟147
کیفیت به اندازه تکنیک 

  مهم نباشد
32همه موارد

148
 بخش افقی تقسیم کنیم ،تقاطع نقاط 3بخش عمودی و3اگر کادرمستطیل افقی را به 

را چه می نامند؟
42نقاط طالییعمق میدان وضوح     خط افق   مثلث دیدگانی

fish eye lens  macro lens   Tele photo   mirror lens 22تکسچر یا بافت را با این نوع لنزثبت می کنند ؟149



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال
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صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

42درجه110باالی     زاویه دید متغییر درجه60 تا 100       درجه70 تا 50   لنز چشم ماهی با چه زاویه دیدی عکسبرداری می کند ؟150

42مربع      لوزی     مستطیل عمودی  مستطیل افقیکند؟ کدام کادر را کادر بدون کشش می نامند وسکون  را القا می151

42هلی شاتکلوز آپمدیوم شاتامریکن شاتزاویه دید از باالی سر سوژه و از ارتفاع زیاد را چه می گویند ؟152

21 فاصله کانونی لنز      فشرده سازی تصویر           هیپر فوکال     عمق میدانفاصله میان دوربین و اولین نقطه وضوح را چه می نامند ؟153

154Expuse42نوردهی              نامرئی کردن         حساسیت به نور      ظهور فیلم  به چه معناست ؟

S                FfP22     فاصله کانونی برروی لنز چگونه مشخص می شود ؟155
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ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
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صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

12نرمال زوم                 تله فتو          سوپر تله فتودر کدام لنز به دلیل زاویه دید بسیار بسته لرزش دست بسیار شدید است ؟156

Zoom  MACRO   Sکدام لنز پرسپکتیو است ؟157 LRPC42

12بنفش-آبی - زرد    سبز - نارنجی- بنفش    آبی-قرمز- زرد     آبی-قرمز- سبزرنگ های اصلی در عکاسی کدامند ؟158

12فاصله کانونینور سنجشاترقدرت روشناییباز ترین عدد دیافراگم برابر چیست ؟159

کاربرد زاویه دید از پایین چیست ؟160
 باعث اغراق در تصویر و 

           ایجاد ابهّت و عظمت

 حالت طبیعی ومورد 

استفاده در عکاسی پرتره

ایجاد حقارت و کوچکی 

در تصویر
312 و 1

موجینوربه چه طریق انتشار پیدا می کند؟   161
گاهی موجی و گاهی به 

شکل فوتن
22به شکل مدارفوتن
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سخت  (2)آسان 

(1)

162

نور سفید از چه رنگهایی تشکیل شده است؟

41آبی،سبز،قرمزسبز،آبی،فیروزه ایقرمز،سبز،نارنجیقرمز،آبی،زرد

چرا عکس هایی که در شب گرفته می شوند جذاب به نظر می رسند؟163

از درخشش رنگ هایی ناشی 

می شود که بر روی زمینه ای 

.تیره قرار گرفته اند

از درخشش رنگ های 

روشنی ناشی می شود که 

بر روی زمینه ای تیره 

قرار گرفته اند و آن را 

.جذاب می کنند

.ارتباطی به زمینه آن ندارد
از کنتراست بین 

رنگ   ها ناشی می شود
11

41بنفشقرمزسبززردارزش نوری کدام یک از رنگ های زیر کمتر است؟164

11قرمزفیروزه ایآبیسبزارغوانی مکمل کدام رنگ است؟165

نارنجی –قرمز/ سبز  –آبیکدام رنگ ها گردش خون را کاهش و کدام رنگ ها آن را فعال می کند؟166
 –آبی/ نارنجی –قرمز

سبز
قرمز-نارنجی/ بنفش-زرد

-زرد/ قرمز-نارنجی

بنفش
12

.درجه کلوین یکسانی دارد.کمتر است.بیشتر استکلوین، آبی آسمان نسبت به شعله آتش چگونه است؟167
بستگی به نوع فیلم 

.دارد
11
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صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

منظور از خط دیدگانی چیست؟168
حوزه وضوح تصاویر را خط 

.دیدگانی گویند

در درون یک سطح 

مشخص، چشم تمایل 

دارد بین چندین نقطه 

مجزا که با هم 

ردیف بندی ای را شکل 

خطوط تشکیل دهنده 

تصویر که به خوبی به 

چشم می آیند را خطوط 

دیدگانی گویند

خطوط تشکیل دهنده 

پرسپکتیو در کادربندی 

را خطوط دیدگانی 

.گویند

22

آبی، فیروزه ای، سبز، زرد، قرمزاز تجزیه نور سفید به کمک منشور به چه رنگ هایی دست می یابیم؟169
بنفش، آبی، سبز، زرد، 

قرمز، سفید

بنفش، نیلی، آبی، فیروزه 

ای، زرد، قرمز

قرمز، زرد، سبز، آبی، 

سرمه ای

12

ISدر دوربین های دیجیتال با استفاده از کدام گزینه کلوین را تنظیم می کنند؟170 Owhite  balance22دیافراگمشاتر

11 آبیسایانماجنتا زرداز ترکیب دو رنگ قرمز و سبز چه رنگی حاصل می شود؟171

32آبی+قرمز آبی+سبز آبی+سبز سبز+زردرنگ سایان حاصل ترکیب کدام دو رنگ است؟172

کدام جمله صحیح نیست؟173
آبی و زرد، مکمل یکدیگر 

.هستند 

ماجنتا و سبز، مکمل 

.یکدیگر هستند

سایان و قرمز، مکمل 

.یکدیگر هستند

سایان و ماجنتا، مکمل 

.یکدیگر هستند
41
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31هیچکدامدرجه- 273 درجه فارنهایت0 درجه سانتی گراد237چه عددی است؟ (کلوین) منظور از صفر مطلق174

175
اگر کلوین فیلم مورد استفاده با کلوین منبع نور برابر نباشد، چه نتیجه ای حاصل خواهد 

شد؟

رنگ سردتر از حد طبیعی جلوه 

.خواهد کرد

رنگ گرمتر از حد 

.طبیعی جلوه خواهد کرد

رنگ طبیعی    تر جلوه 

.خواهد کرد

رنگ طبیعی جلوه 

.نخواهد کرد
42

فیلترها چه تاثیری بر عکاسی دارند؟176
بر انتخاب عکاس در استفاده 

.از دیافراگم تاثیر دارد

بر انتخاب عکاس در 

استفاده از سرعت شاتر 

.تاثیر دارد

بر کاهش شدت نور تاثیر 

.دارد
41هر سه مورد

177
کدام فیلتر به رنگ صورتی خیلی روشن است و از ورود شعاع های ماورای بنفش 

جلوگیری می کند؟
(1A) (KR15)85B81A(kR2)81C (kR3)12

85B(KR2)81B82A(KB2)80C(KR15) کلوین تبدیل می کند؟5500 به 6100کدام فیلتر درجه حرارت رنگی  را از 178 (KB9)21

179
 5500 به 3200کدام فیلترتصحیح کننده، به رنگ آبی است و حرارت رنگی را از 

کلوین تبدیل می کند؟
(KB15)80A(KB2)81C82A(KB2)80C (KB9)12
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صحیح

سخت  (2)آسان 
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فیلتر سبز با چه هدفی مورد استفاده قرار می گیرد؟180
از آن برای هوای مه آلود 

.استفاده می شود

 سوژه هایی که در آنها 

اجسام سبز رنگ وجود 

دارند، مانند جنگل، چمن 

و در عکاسی پرتره، برای 

.نرم کردن نور خورشید

فیلتر سبز مکمل نارنجی 

است و برای عکسبرداری 

از سوژه هایی که در آنها 

اجسام نارنجی رنگ وجود 

.دارند به کار می رود

21هیچکدام

12.بازتاب شده است.نور منعکس شده است.نور تجزیه شده است.نورشکسته شده استهنگامی که یک دسته اشعۀ نور به یک شیشه و یا به سطح آب با زاویه بتابد181

12فیلترهای مالیم کنندهفیلتر پالریزهفیلتر با مرکز سادهفیلتر منشوریاین نوع فیلتر قادر است دو، سه و یا حداکثر هفت تصویر از یک موضوع تولید کند؟182

:سه فیلتر اصلی در سیستم کاهشی عبارتند از183
، فیروزه ای (B)، آبی (G)سبز

(C)

،  (O)، نارنجی(R)قرمز

(Y)زرد

، (B)، آبی (G)سبز

(R)قرمز

 (M)، ارغوانی (Y)زرد 

(C)و فیروزه ای 
42

31تله وایدفیش آیسوپر تلهفیکسبازترین زاویه دید مربوط به کدام لنز است ؟184

رنگ بیرونی جسم از کجا ناشی می شود؟185
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
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:سه رنگ اصلی در حوزه نور مرئی عبارتند از186

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

12 کلوین2600تا 1900کلوین4800 یا 4600 کلوین3600 یا 3200 کلوین5600 یا 5400کدامیک از گزینه های زیر، کلوینی شبیه نور خورشید در روز ایجاد خواهد کرد؟187

 سفیداز ترکیب نور قرمز و فیروزه ای چه رنگی حاصل می شود؟188
قرمز متمایل متمایل به 

فیروزه ای
11هیچکدامزرد متمایل به آبی

42تغییری نخواهد کردقرمزآبیسبزوقتی غلظت فیلتری صفر باشد نوری که از آن می گذرد به چه رنگ در خواهد آمد؟189

قرمز آبیسبزفیلتر زرد، روی کدام رنگ تاثیر بیشتری می گذارد؟190

روی همه رنگ   ها به 

یک نسبت تاثیر 

.می گذارد
22

فیلترهادیافراگمافزایش و کاهش کنتراست در عکاسی با چه ابزاری انجام می شود؟191
فیلتر دوربین عکاسی 

مخصوص
سرعت شاتر

22
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21ضد نورپر از جزئیات قابل دیدنتختعمیق.خواهد شد..................... در نور پردازی از رو به رو، تصویر حاصله 192

.پشت موضوع قرار می گیرد............. .در تصاویر ضد نور منبع نور 193
رو به روی موضوع قرار 

.می گیرد
.کنار موضوع قرار می گیرد

باالی سر سوژه  قرار 

.می گیرد
12

194
جهت متعادل کردن شدت نور آسمان نسبت به زمین از چه فیلتری می توان استفاده 

کرد؟
11 فیلتر زردفیلتر آبیفیلتر قرمزفیلتر نیمه خاکستری

195
تکرار خطوط عمودی مانند ستون   ها و نظایر آن، چه احساسی را در مخاطب ایجاد 

می کنند؟
ایجاد حس آرامش

ایجاد حس زندانی و 

محصور بودن
ایجاد حس عروج و پرواز

ایجاد حس عظمت و 

بزرگی
41

حس آرامشتکرار خطوط افقی چه حسی را در مخاطب ایجاد می کند؟196
گاهی غم و اندوه را بر 

می انگیزد

به طور کلی یکنواختی را 

شدت می بخشد
41هر سه مورد

حس عدم تعادلخطوط مورب موید کدام حس هستند؟197
حرکت، دینامیسم و 

کوشش
242 و 1مورد آرامش و سکون
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(1)

198
برای بهتر نشان دادن رنگ سبز درختان و چمن   ها استفاده از کدام فیلتر توصیه 

می شود؟
22فیلتر نارنجیفیلتر آبیفیلتر سبزفیلتر قرمز

12فیلتر آبیفالشفیلتر قرمزفیلتر زردکدام فیلتر برای عکاسی از مناظر مه، باران، دود و گرد و غبار، بهتر است؟199

با استفاده از فالشچگونه می توان بور شدن و هاله دادن خورشید را کم کرد؟200

بااستفاده ازیک مانع 

تاریک کننده بین 

خورشیدودوربین 

مانندبرگ درختان 

..شاخه،چوب و

22با استفاده از لنز تلهبا استفاده از لنز واید

12.از فالش استفاده کرد. را پایین آوردISOمیزان .عدد دیافراگم را کم کرد.سرعت شاتر را پایین آوردبرای القای حس حرکت در عکس کدام گزینه صحیح است؟201

202
، در مناظری که موضوع اصلی آسمان «قاعده کالسیک کمپوزیسیون»بر اساس اصل 

:باشد

 پایین 1/3خط افق باید در

.تصویر واقع شود

خط افق باید در 

باالی تصویر واقع 1/3

.شود

 1/4خط افق باید در 

.پایین تصویر واقع شود

 1/4خط افق باید در 

.باالی تصویر واقع شود
11

42لنز ماکروواید انگللنز فیش آیPCلنزبرای عکاسی از یک غنچه و یا برگ گل  کدام لنز مناسب تر است؟203
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(1)

قرار دادن جسم یا اشیاء در جلوی عکس، چه تاثیری در نتیجه عکس دارد؟204

باعث می شود که مناظر 

طبیعت، تخت     و بدون عمق 

.نمایان گردد

باعث می شود که مناظر 

طبیعت، برجسته    تر و با 

.عمق بهتر نمایان گردد

باعث می شود که مناظر 

طبیعت رنگارنگ     نمایان 

.گردد

باعث می شود که مناظر 

طبیعت پر تحرک   و 

.پویاتر نمایان گردد

21

205
اگر بخواهیم آسمان تیره جلوه کند یا به سیاهی بزند،از کدام فیلتر می توانیم استفاده 

کنیم؟
ND12آبیزردقرمز

سه پایه عکاسیکدام یک از وسایل زیر برای عکاسی در شب و نوردهی طوالنی ضرورت دارد؟206

استفاده از تایمر یا 

دکالنشور یا ریموت 

برای جلوگیری )کنترل 

(از لرزش دست

242 و 1گزینه  فالش

با استفاده از فیلترهای رنگیدر عکسبرداری از ماه گرفتگی، چگونه می توان ماه را به رنگ های مختلف در آورد؟207
با استفاده از نورهای 

مختلف

با استفاده از لنزهای 

مختلف

نمی توان ماه را به 

رنگ های مختلف در 

.آورد

12

هر چقدر میزان دهانه دیافراگم بازتر باشد، چه تاثیری در نتیجه عکس خواهد داشت؟208
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 209
عمق میدان تصویر بیشتر 

.خواهد بود

 عمق میدان تصویر 

.کمتر خواهد بود

عمق میدان تصویر 

تغییری نخواهد کرد
12هیچکدام
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12خطای پارالکسزمینه تصویرخطای دیدمیدان وضوحبخشی از عکس که در آن همه چیز واضح است، چه نام دارد؟210

211
و لنزهای با فاصله کانونی بلندتر، ................... لنزها با فاصله کانونی کوتاه تر، 

دارند؟...............

عمق / عمق میدانی کمتر

میدان بیشتری

/ عمق میدانی بیشتر

عمق میدان بیشتری

عمق / عمق میدانی بیشتر

میدان کمتری

/ عمق میدانی کمتر

عمق میدان کمتری
31

212
دارند و عکس هایی ..................، گرفته شده (زاویه باز)عکس هایی که با لنزهای واید 

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

میدان / میدان وضوح بیشتری

وضوح کمتری

/ میدان وضوح کمتری 

میدان وضوح بیشتری

میدان وضوح چندانی 

میدان وضوح / ندارند

عمیقی

/ میدان وضوح کمی

میدان وضوح متغیری
11

41بازی متقابل نور و سایهتنوع رنگ هانوع نگاه عکاس به سوژه ترکیب بندی و کمپوزسیونکدامیک از عوامل زیر بیشترین تاثیر را در القای بعد سوم در عکاسی دارد؟213

 به چه معناست؟81A در فیلتر Aحرف 214
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

12آبی تیرهآبی روشنسبززردتیره چه رنگی است؟81Cفیلتر 215
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32فیلتر اسکای الیتفیلتر فیش آیفیلتر تلطیف کنندهفیلتر ستاره ایکدام یک از موارد زیر، بر زاویه دید تاثیر دارند؟216

بازنمایی سرعتعنصر زمانمشخصه اصلی فتوریسم چیست؟217
تحرک تهاجم آمیز و 

پویایی ماشینی
42هر سه مورد

218
کالژهایی از عناصر بصری که به طور اتفاقی کنار هم قرار گرفته و هیچ گونه ارتباط "

تعریف کدام سبک عکاسی است؟ "منطقی با هم ندارند
31سورئالیسمدادائیسم امپرسیونیسمکوبیسم

22جرج کروزهنری پیچ رابینسوناسکار جی الندرمارسل دوشاناولین و معروف ترین اثر فتومونتاژ متعلق به کیست؟219

340041 تا 3200و 19005500و42005500تا3200و55005500و3200نور روز و نور تنگستن به ترتیب چند درجه کلوین است؟220

12قرمز تیرهسبزنارنجی-زردآبیچنانچه درجه کلوین محیط از تنظیم دوربین بیشتر باشد،چه رنگی اضافه خواهد بود؟221
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320022تا19005500تا50005500تا55004000تا3200درجه کلوین المپ های فلورسنت چند درجه کلوین است؟222

:تنظیم وایت باالنس یعنی223
تنظیمرنگ در نرم افزارهای 

ویرایش تصویر

تنظیم وتصحیح رنگ در 

دوربین های دیجیتال

انتخاب حساسیت مناسب 

با نور صحنه
242و1مورد

320040006000340032درجه کلوین المپ های فالش حدودا چندکلوین است؟224

225
در دوربین های دیجیتال تعداد پپیکسل های حساس به نور سبز نسبت به پیکسل 

های حساس به نور قرمز و آبی چگونه است؟
41دو برابر آنها استمساوی با آنهااستکمتر از آنهااستنصف آنها است

استفاده از منوی وایت باالنسبه چند روش میتوان رنگ رادر دوربین تنظیم نمود؟226
استفاده از منوی شیفت 

وایت باالنس

استفاده از منوی کاستوم 

وایت باالنس
42هر سه مورد

42آبی-قرمز-سبزفیروزه ای-ارغوانی-زردسبز-ارغوانی-آبیآبی-زرد-قرمزفیلترهایی که جلوی سنسورها قرار دارند،به چه رنگ هایی است؟227
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232  و 1مورد شیفت وایت باالنسکاستوم وایت باالنسوایت باالنسبرای تصحیح رنگهای مالیم اضافه از کدام روش استفاده می شود؟228

B81A1A82 A8142 تبدیل می کند ؟5500 به 6100این فیلتربه رنگ زرد خیلی روشن است وکلوین را از229

230
این فیلتربه رنگ صورتی خیلی روشن است واز ورود شعاع های ماوراءبنفش جلوگیری 

وباعث افزایش کنتراست می شود؟
 A81A1B81A8221

231
 6450 این فیلتر به رنگ زردنرمال است ،در هوای نیمه ابری کاربرد دارد وکلوین را از

 تبدیل می کند ؟5500به 
B81A1A82 A8111

B81E85A82 A8121 تبدیل می کند ؟5500 به 9900این فیلتر به رنگ نارنجی  است ، وکلوین را از232

B81E85A82 A8131 تبدیل می کند ؟5500 به 5000این فیلتر به رنگ آبی است ، وکلوین را از233
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234
این فیلتر تصحیح کننده به رنگ بنفش است و طول موج های مختلف و نامنظم مانند 

نورهای فلورسنت ومهتابی را اصالح می کند ؟
B81E85A82FL.D41

UVPL ND FL.D12این فیلتر تصحیح کننده بی رنگ است و خاصیت جذب امواج ماوراءبنفش رادارد؟235

UVPL ND FL.D32این فیلتر تصحیح کننده به رنگ خاکستری است و شدت نور راکاهش می دهد؟236

237

فیلترتصحیح کننده به رنگ سبز تیره که قادر است طول موج هاراتفکیک 

راباسبزی طبیعی (نانومتر500-600طول موج های )کندودرعکاسی از مناظرسبزوجنگل

وبهترین وجه نشان دهد؟

X1PLND FL.D11

Cبراق ترین کاغذ چاپ در عکاسی کدام مورد زیر است؟238 oatedPhotoG lossy photo32همه ی موارد

11فالش مترنورسنجشاتردیافراگمدر عکاسی عمق میدان وضوح با کدام یک از موارد زیر امکان پذیر است ؟239
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22بسته و نزدیک همکامال بازچسبیده به بدنچسبیده به همهنگام عکسبرداری بهتر است آرنج ها در چه وضعیتی قرار گیرند ؟240

31 برابر شدن مقدار نور7دو برابر شدن مقدار نور برابر شدن مقدار نور5کمتر شدن مقدار نورمی شود ؟........................ هر درجه کاهش سرعت شاتر باعث 241

41ثبت و ذخیره تصاویرلنزدیافراگمفالشتفاوت اصلی دوربین های دیجیتال و آنالوگ در کدام قسمت است؟242

32سنسورهاکارت حافظهفیلمسی دیاطالعات ثبت شده در دوربین های دیجیتال در کجا ذخیره می شوند؟243

افزایش سرعتتغییر جهت دیدکاهش یک درجه دیافراگمبرای نرم کردن نور فالش از چه شیوه ای  استفاده میشود؟244
استفاده از تلطیف کننده 

ها
42

22دایرهمربععمودیافقیبرای عکاسی از یک درخت بلند کشیده کدام کادر مناسب است؟245
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استفاده از سه پایهاستفاده از دیافراگم بستهاستفاده از فالشبرای جلوگیری از لرزش احتمالی دوربین مناسب ترین راه چیست؟246
استفاده از سرعت 

اتوماتیک
32

22هیچ کدامهم سطح چشمپایین تر از سطح چشمباالتر از سطح چشمالقای حس بزرگی با چه نوع زاویه ای امکان پذیر است ؟247

248
های نور مرئی و کاهش شدت نور از کدام فیلتربرای حذف بخشی از همه طول موج

استفاده می شود؟
Polarizeفیلتر UVفیلتر 

فیلتر 

C olorize

فیلتر

ND
42

249
برای برطرف کردن چین و چروک سوژه در عکاسی پرتره استفاده از چه شیوه ای 

مناسب است؟
31فالشنور نرمنور دومنور شدید زاویه دار

42ذخیره عکسذخیره نرم افزارثبت عکستنظیم منوی دوربینکاربرد کارت حافظه در دوربین دیجیتال کدام مورد زیر است ؟250

251
نور اصلی که تمام فضای صفحه را روشن کرده و باعث ایجاد سایه های تند و مزاحم 

در عکاسی  می شود، کدام یک از گزینه های زیر است ؟
Key LightFill Light

Back ground 

Light
Back Light12
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22نور متعادلنور زیادسرعت های پایین شاترسرعت های باالی شاتردر عکاسی از سه پایه چه مواقعی استفاده می شود ؟252

High AngleEyeزاویه هم سطح چشم و موضوع کدام یک از گزینه های زیر است ؟253  LevelLow AngleA&B21

11هیچ کدامسنسورمنظره یابدهانه لنز  در کدام قسمت قرار می گیرد ؟U.V در دوربین های دیجیتال فیلتر 254

Cبرای پاکسازی اطالعات در داخل دوربین از کدام گزینه استفاده می شود ؟255 utC opyFormatPast32

256
حساسیت در دوربین های دیجیتال به این معنا است که هر چه حساسیت را 

.داریم ............. کنیم نیاز به نور ...............
21بیشتری- کمتر بیشتری- بیشتر کمتری- بیشتر کمتری- کمتر 

32کلوز آپزومسوپر تلهماکرو.می باشد ........................لنزی که دارای عدسی متحرکی در درون بدنه باشد لنز257
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:روش های انتقال اطالعات از کارت حافظه دوربین به رایانه عبارتند از258
از طریق کارت خوان و دوربین 

 و وای فایUSPبوسیله کابل 

 –از طریق کارت خوان 

به وسیله اسکنر

مستقیم از طریق دوربین 

USPاز طریق کابل  –

 USPاز طریق کابل 

به وسیله اسکنر –
11

کدام گزینه ی زیر در مورد عکس پرسنلی صحیح است؟259
الزم نیست تمام اجزا صورت و 

.ها مشخص باشدگوش

 نورپردازی از یک جهت 

.مناسب است

تمام اجزا صورت و گوشها 

به طور مساوی مشخص 

.است

31. به صورت نیم رخ است

32نرمالفیش آیتله فتووایدفاصله کانونی کدام یک از لنزهای ذیل کوتاهتر است ؟260

کنترل شدت نورکدام یک از موارد ذیل مربوط به نقش دیافراگم در عکاسی می باشد ؟261
تأثیر بر عمق میدان 

وضوح
42همه مواردنقش عمده در نورسنجی

262
وجود دارد، چه نام  "صفر  و صد"ترین واحد اطالعات دیجیتال که به صورت کوچک

دارد ؟
12گیگا بایتتونالیتهبایتبیت

42وسایل تنظیم نورلنزعمل فوکوس کردنتنظیم فاطله شاتر و دیافراگم شامل کدام یک از وسایل دوربین عکاسی می باشد ؟263
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42همه مواردبازتابه هارفلکتوربونولیت صفحه های منعکس کننده نور کدام یک از موارد ذیل می باشد ؟264

 برای به دست آوردن قدرت روشنایی لنز کدام گزینه صحیح است ؟265
قطر دهانه × فاصله کانونی لنز 

لنز

 فاصله کانونی لنز 

تقسیم بر قطر دهانه لنز

قدرت روشنایی لنز برابر 

است با بسته ترین درجه 

دیافراگم

قدرت روشنایی لنز 

برابر است با بازترین 

درجه دیافراگم

42

22کنارروبرودید از پاییندید از باال برای ایجاد اغراق در قدرت سوژه کدام زاویه دید مناسب است ؟266

32اتصال رایانه و اسکنراتصال دوربین و رایانهاضافه کردن اطالعاتپاک کردن اطالعات چه کاربردی دارد ؟U.S.B در عکاسی دیجیتال کابل 267

12شاتر کانونیویندوزتعادل سازینورسنجیکدام گزینه تعریف ایجاد تعادل بین دیافراگم و شاتر است؟268

رعایت کادرچه عواملی باعث ایجاد ترکیب بندی خوب با کمپوزیسیون خوب و زیبا می شود ؟269
رعایت نقاط طالیی و 

قوانین ترکیب بندی
22رعایت کمپوزیسونرعایت ترکیب
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31باطریسنسورفالشRamحسگر یا عناصر الکترونیک دوربین کدامیک از موارد زیر است ؟270

 کدام جمله در مورد نورسنجی صحیح می باشد ؟271
سوژه اگر رو به خورشید باشد 

.عکس ضد نور می شود

اگر سوژه پشت به 

خورشید باشد عکس ضد 

.نور می شود

به کمک دیافراگم می 

توان در حرکت سوژه 

متحرک تأثیر گذاشت

با استفاده از شاتر می 

توان در عمق میدان 

تأثیر گذاشت

22

22ماکروزاویه بازتله فتوواید لنزهایی که قابلیت نزدیک آوردن سوژه را دارند، چه نامیده می شوند ؟272

273
کدام نوع از حسگرها در یک فرآیند آنالوگ، اطالعات را پس از پردازش به صورت 

آورند؟دیجیتال در می

PS DC PSC MDC C D41

11میزان روشنایی نورمیزان شدت نورمیزان حساسیت نورکیفیت تصویربه چه معنا است ؟ (رزولوشن) Resolutionدر عکاسی 274

275
مربوط به تنظیم کدام یک از موارد زیر است (وایت باالنس) W.Bتنظیمات مربوط به 

؟

42تنظیم رنگ نورتنظیم اندازه تصویرتنظیم فاصلهتنظیم نور
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Jفرمت مناسب برای ذخیره کردن عکس با حفظ تمام جزئیات زمان عکسبردری ؟276 PEGTIFFRAWPS D31

277
ای حساسی به ناممحل تشکیل تصویر دوربین های دیجیتال بر صفحه

.می باشد ....................... 

12سلول فتو الکتریکنارگتبدنهCCDحسگر 

278
نوری که از پشت سر به موضوع می تابد و برای جدا کردن سوژه اصلی می باشد، را

چه می نامند ؟

Back lightFill LightKey LightHid Light12

32ماکروزوموایدتله فوتواین نوع لنز دارای فاصله کانونی متغیر می باشد ؟279

ویزور- لنز - نور فیلم- لنز عکاسی - دوبین ارکان اصلی عکاسی دیجیتال چیست ؟280
سطح - بدنه دوربین 

لنز- حساس به نور 

سنسور -دوربین-نور

حساس
42

درجه حساسیت به نورمقدار نور موجودنور سنجی به چه عواملی بستگی دارد ؟281
ابزار )دیافراگم و شاتر 

(کنترل نور

تنظیمات -منبع نور

دوربین سوژه
42



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال
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صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

42همه مواردفاصله سوژه تا دوربینفاصله کانونیدیافراگمعوامل موثر بر عمق میدان کدام است ؟282

Fill LightKey LightHid LightBack Light12در عکاسی نور پُر کننده را چه می نامند ؟283

ISحساسیت به نور در کدام گزینه بیشتر است ؟284 O  - 50IS O  -100IS O  - 400IS O  - 80042

22منبع نور لحظه ایفالشنورسنجحلقه های تنظیمکدام وسیله در دوربین ها برای اندازه گیری مقدار نور بکار می رود؟285

42خطرنگسطحنقطهافق آسمان و زمین کدام مفهوم بصری را به نمایش می گذارد؟286

12وایدتلهشاتردورنماکدام گزینه به چگونگی رسیدن دو خط موازی در افق اطالق می شود ؟287
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42ماکروسوپر تلهچشم ماهیسوپروایدکدام نوع لنز برای عکاسی از موضوعات کوچک کاربرد دارد ؟288

بیشتر می شودکمتر می شود................................. .هر چه عدد دیافراگم بزرگتر باشد، مقدار عبور نور به دوربین289
تغییر دیافراگم تأثیری در 

عبور نور ندارد

10

برابر می شود 
12

12فالش مترنورسنجشاتردیافراگمتاثیرعمق میدان وضوح در کدام یک از موارد زیر بیشتر است ؟290

291
به  استفاده از نور فالش که در لحظه باز بودن شاتر در زمان تابش نور به وجود می 

آید، چه می گویند ؟

21هیچکدامسرعت شاتریسنکرون شدنهمپوشانی

21وایدنرمالماکروتلهکدام لنز باعث کاهش بیشتر عمق میدان می شود؟292

استفاده از لنز وایددیافراگم شاتر بسته تربرای داشتن عمق میدان زیاد کدامیک  از موارد ذیل صحیح می باشد؟293
استفاده از فاصله بیشتر 

موضوع تا دوربین
41همه موارد
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11بیشتر-کوچکترهیچ کدامکمتر-بزرگتربیشتر-بزرگتراست......و کنتراست آن.....هرچه حساسیت فیلم بیشتر باشد اندازه دانه ها در تصویر294

تنظیم زمان ورود نورشاتر،در عکسبرداری چه تاثیری ایجاد میکند؟295
فیکس شدن سوژه 

متحرک

تعیین سرعت مناسب با 

تحرک سوژه
41همه موارد

41رفلکتور و بازتابه هادیفیوزرساخت باکسشیدرصفحه های منعکس کننده نور شامل کدامیک از موارد ذیل می باشد؟296

11بایتولتژولکلوینقیاسی برای نشان دادن رنگ منابع نوری مختلف است.....مقیاس 297

41فیلتر رنگ متضادفیلتر خاکستریفیلتر پوالریزهفیلتر کلوزآپبرای حذف رنگهای مکمل از کدام فیلتر استفاده می شود؟298

299
برای عکاسی از فاصله های خیلی نزدیک و بزرگنمایی موضوع از چه لنزی استفاده 

می شود؟
41ماکروتلهنرمالواید
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31لنز تله زوملنز سوپرتلهلنز وایدلنز سوپروایدبرای عکاسی از حیات وحش، نجوم و عکاسی ورزشی به چه نوع از لنزها احتیاج داریم؟300

31واید و تلهتلهنرمالوایدپرسپکتیو درکدامیک از لنزهای زیر دورنمایی فشرده تر دارد؟301

302
و با فاصله های کانونی بلندتر را ......لنزهایی با فاصله کانونی کوتاه تر از قطر کادر را

.می نامند.......... 
21تله-زومواید-تلهتله-وایدواید-زوم

..........ترکیب بندی در عکاسی یعنی303
قرار دادن عناصر بصری داخل 

کادر تصویر

چگونگی دیدن کل 

مجموعه، عناصر بصری 

داخل کادر

چگونگی دیدن جزئی از 

مجموعه،عناصر بصری 

داخل کادر

41همه موارد

افزایش عظمت سوژهتغییر پرسپکتیو صحنهزاویه دوربین از پایین به باال درچه مواقعی کاربرد دارد؟304
سوژه های دارای ارتفاع 

بلند
21همه موارد

305
اگر بخواهید یک عکس چاپ شده آنالوگ و یا نگاتیو را به تصویر دیجیتالی تبدیل 

کنید از چه ابزاری استفاده می کنید؟
11از طریق اینترنتلنز ماکروپرینتراسکنر



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی دیجیتال

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

21فیلتر رنگ متضادفیلتر خاکستریفیلتر پوالریزهفیلتر کلوزآپبرای حذف امواج بازتاب شده از سطوح از کدام فیلتر استفاده می شود؟306

.استفاده می شود............  برای NDاز فیلترهای 307
برای تغییر در اندازه زاویه دید 

لنز
کاهش کنتراست نور

برای حذف بخشی از همه 

طول موجهای نور

کاهش شدت نور و 

برای حذف بخشی از 

همه طول موجهای نور 

مرئی

41

41همه مواردعکاسی نجومعکاسی ورزشیعکاسی از حیات وحشلنزهای سوپر تله برای عکاسی از چه موضوعاتی مورد استفاده قرار میگیرند؟308

309
و هرچه از دوربین ........هرچه موضوع به دوربین نزدیک تر می گردد عمق وضوح 

.داریم...... دورتر می گردد عمق میدان 
21کمتر-تاثیر نداردبیشتر-بیشتربیشتر-کمترکمتر-بیشتر

31سنگینیسبکی و آرامششتابسکوندر تصویر و نگاه بیننده به پایین کشیده میشود.....خط افق در پایین تصویر احساس 310

41سکون و آرامشسنگینیآرامشحرکتدر کادر را القا می کند....... خط افق در وسط تصویر احساس 311
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21غول آساعظمتحقارتپایداریزاویه دید دوربین نسبت به سوژه از باال به پایین چه احساسی را منتقل میکند؟312

دلیل وارونه بودن تصویر در اتاق تاریک کدام گزینه می باشد؟313
فضای بین لنز و صفحه 

حساس به نور

وجود اتاق تاریک در خط 

مستقیم

حرکت فوتون های نور در 

خط مستقیم

حرکت فوتون ها در 

فضای بین لنز
32

32پخش می شودجذب می شودبازتاب می شودعبور می کنداز برخورد نور با اجسام کدر کدامیک از وضعیت های زیر به وجود می آید؟314

معروف است؟ ( Bokehدر عکاسی با دوربین های دیجیتال کدام تکنیک به بوکه   315
افزایش اختالف رنگی عناصر 

تصویر

تاریک تر کردن گوشه 

های تصویر

تداخل رنگی در قسمت 

های بافت دار

محو کردن نواحی 

خارج از فوکوس
41


