
دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

32تقارن افقیترکیب بندیهارمونیکادربندیترکیب قرارگیری اجزای تصویر درکادر چه نام دارد؟1

2
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؟3

12نورگیرفلوپیکسل     گریندانه های ریز شبیه برفک درعکس چه نام دارد؟4

22کوالژاسالیدنگاتیوپزتیونسخه ای که رنگ آن نسبت به رنگ اصلی متضادباشد چه نام دارد ؟5



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

12ماکروسوپرتله فتوتله فتونرمالکدام لنز زاویه دیدشبیه به چشم انسان دارد؟6

PaningPanoramaCدوربین به موازات حرکت شی متحرک عکس راثبت می کند؟7 ongelacion  O pen Flash11

8
عکاسی از صحنه های عریض وزنجیره ای شکل مانند کوه ها باچه تکنیکی انجام می 

شود؟
PaningPanoramaC ongelacion  O pen Flash21

T.L.R S دوربین های دو لنز انعکاسی باچه مشخصه ای شناخته می شوند؟9 .L.RT.T.L  X   11

12 نورسنجشاتردیافراگممنظره یابتصاویر مقابل لنز از چه قسمتی قابل مشاهده است ؟10

11
دوربینی که قابلیت بهتری برای عکسبرداری ازجزئیات با کیفیت دربزرگنمایی عکس 

داردچه نام دارد ؟
42قطع بزرگ فانوسیدیجیتال کامپکتقطع متوسطقطع کوچک



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

ISبرای ثبت تصویرروشن  درمحیط کم نورکدام  است؟ (ISO)حساسیت مناسب 12 O 100     IS O 800IS O 200IS O 40022

TVAV  P   EV22انتخاب کدام گزینه درکنترل عمق میدان وضوح اهمیت دارد؟13

42(آئینه ای)سوپرتله فتو واید انگلتله فتونرمالکدام لنز فاقد دیافراگم ودارای قدرت بزرگنمایی قوی می باشد؟14

درلنزها چیست؟  کارکرد عدسی محدب15
 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

21موازی با فیلم عکاسینزدیک نورسنج                داخل لنز      بدنه دوربین های مرکزی در چه قسمتی از دوربین قرار دارد؟ مسدود کننده16

42فاصله کانونی                مسدود کننده             نور سنجی        قدرت روشنایی فاصله مرکز لنز تا محل تشکیل تصویر واضح چه نام دارد؟17



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

S دوربین هایی که دارای لنز های قابل تعویض هستند را چه می گویند ؟18 LR LCD  CCD TTL  12

42 لنز ماکرولنزنرمال   لنزتله فتو          لنز واید انگل کدام  لنزقدرت نزدیک نمایی زیادی دارد ؟19

42لنز فیش آی        لنز ماکرو       لنز تله فتو     لنز نرمالکدام لنزوسیع ترین  زاویه دید را دارد؟20

32مثلثمربع    مستطیل عمودی           مستطیل افقیکند؟ این کادر به بیننده سکون و بی تحرکی را القا می 21

22هیچکدام         نوع کارخانه سازنده   اندازه قطر فیلم عکاسی      زاویه دید دوربینشاخص فاصله کانونی لنز نرمال در دوربین های متعدد چیست ؟22

32همه مواردپانکروماتیکارتوکروماتیکمونوکروماتیککدام یک از فیلم ها به تمام طیفهای رنگی حساسند ؟23



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

24
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
21حسی را القاء نمی کند   ایستایی وبی حرکتی بالن

تکنیک پانینگ چگونه اجرا می شود؟25

دوربین روی 

دست،حرکت در 

سرعت /امتدادمحور افق 

شاترپائین

دوربین روی سه پایه
سرعت /دوربین روی دست 

                        شاتر باال

سرعت / دوربین روی دست 

شاترباال
11

زیباتر شدن سوژه هادر عکاسی سیاه وسفید از طبیعت  فیلترها رنگی  چه کمکی به عکاسان می کنند؟26
 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؟27

درکادربندی عوامل تعیین کننده کدامند ؟28

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

12چشم ماهی پرسپکتیو  ماکرو                                       سوپرتله فتو کدام لنز برای عکاسی ورزشی و فواصل بسیار دور مناسب تر است؟29



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

30
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؟31

12هیچکدام           جنبش و حرکت     عظمت و ایستایی   سکون و آرامش بیانگر چیست ؟ خطوط و سطوح افقی درعکس 32

32 کادر پانوراماکادر عمودیکادر افقی         کادر مربعچه کادری باعث تقویت عظمت و ایستایی خطوط می شود ؟33

34
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؟35



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

 لنزهای تله فتو ودیافراگم های باز باعث چه تغییری در نتیجه عکس می شوند ؟36
افزایش عمق میدان 

  وضوح
21سکون وانجماد   القای حرکت  کاهش عمق میدان وضوح

42 فیش آی             ماکرو              واید انگل           تله فتودرکدام لنز عمق میدان وضوح به حداکثر افزایش می رسد ؟37

12حالت طییعیاغراقوسعت و گستردگی تحقیرالقاء چه تاثیری درعکس می شود؟  زاویه دید از باال  باعث38

  القای انجماد مقدم باشدتقدم عمق میداندرچه زمانی برای جبران کمبود نور محیط استفاده از حساسیت مناسبتر است؟39
کیفیت به اندازه تکنیک 

  مهم نباشد
32همه موارد

40
 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

41
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



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

یکی از معایب منظریاب دو لنز انعکاسی چیست؟42
عکس را دو تیکه 

    کند می
22نوردهی طوالنیفوکوس ضعیف    خطای موازی دید

fish eye lens  macro lens   Tele photo   mirror lens 22تکسچر یا بافت را با این نوع لنزثبت می کنند ؟43

42درجه110باالی     زاویه دید متغییر درجه60 تا 100       درجه70 تا 50   لنز چشم ماهی با چه زاویه دیدی عکسبرداری می کند ؟44

42مربع      لوزی     مستطیل عمودی  مستطیل افقیکند؟ کدام کادر را کادر بدون کشش می نامند وسکون  را القا می45

31هیچکدامکار شاتر را انجام می دهدمانند نورسنج عمل می کندکنترل دمای فیلمتایمر در آگراندیسور چه کاری را انجام می دهد ؟46

41نگاتیوفیلم نرمال   کاغذ حساس عکاسی چاپ کنتاکدرظهور، فیلم عکاسی شده پس از توقف و شستشو به چه چیزی تبدیل می شود ؟47



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

42هلی شاتکلوز آپمدیوم شاتامریکن شاتزاویه دید از باالی سر سوژه و از ارتفاع زیاد را چه می گویند ؟48

21 فاصله کانونی لنز      فشرده سازی تصویر           هیپر فوکال     عمق میدانفاصله میان دوربین و اولین نقطه وضوح را چه می نامند ؟49

50
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 ؟51

52Expuse42نوردهی              نامرئی کردن         حساسیت به نور      ظهور فیلم  به چه معناست ؟

S                FfP22     فاصله کانونی برروی لنز چگونه مشخص می شود ؟53



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ
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ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

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 ؟54

Zoom  MACRO   Sکدام لنز پرسپکتیو است ؟55 LRPC42

12بنفش-آبی - زرد    سبز - نارنجی- بنفش    آبی-قرمز- زرد     آبی-قرمز- سبزرنگ های اصلی در عکاسی کدامند ؟56

12فاصله کانونینور سنجشاترقدرت روشناییباز ترین عدد دیافراگم برابر چیست ؟57

B&W  Monochrome  Cفیلم های عکاسی سیاه و سفید را باچه پسوندی مشخص می کنند ؟58 olorPositive11

     تقدم دیافراگمتقدم شاتر بر روی نور سنج به چه معناست ؟TVعالمت اختصاری 59
           تنظیم 

             خودکار
12هیچکدام



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

22 قدرت زوم لنز    فاصله کانونی عدسی     باز ترین عدد دیافراگم    عدسی مقعر قدرت روشنایی در عکاسی با کدام گزینه ارتباط دارد ؟60

ارکان سه گانه  عکاسی را نام ببرید ؟61

سطوح /         نور

سه /حساس به نور 

                  پایه

سطوح حساس به نور /نور 

عدسی/

نور /دیافراگم/          نور 

         سنج

                         

سطوح حساس به /نور

دوربین/نور
42

اتاقک تاریک چیست ؟62

             اتاقکی که 

عدسی در آن 

                      است

محفظه ای مکعب شکل و 

عایق به نور
22اتاقک ظهور عکس اتاقک چاپ عکس

42دیافراگم                 اتاقک تاریکنورسنجشاترکنترل مقدار عبور نور از عدسی یا لنز رابرعهده دارد ؟63

22عدسیدیافراگممسدود کننده     نور سنج تنظیم زمان نور دهی به فیلم توسط کدام قسمت ازدوربین انجام می گیرد ؟64

11هیچکدام             پرده ای دیجیتالی      تیغه ای/مرکزیکدام یک از انواع مسدود کننده ها در داخل لنز قرار دارند ؟65
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صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

32هیچ کدامنور سنج    لنز      مسدود کنندهتعادل میان شاتر و دیافراگم را کنترل میکند ؟66

67T.T.L12مستقیم  نورسنجی    نورسنجی انعکاسیدستی    نورسنج داخل دوربین به کدام نورسنج گفته میشود ؟

22نورسنجدیافراگمحلقه فوکوسشاترواضح سازی تصویر با کدام قسمت انجام می شود ؟68

69IRعکاسی خبری عکاسی منظره  عکاسی پرتره  فیلم های مادون قرمز چه مصارفی دارند ؟    
عکاسی درمحیط های فاقد نور 

  
42

کاربرد زاویه دید از پایین چیست ؟70

 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

عوامل موثر برظهورفیلم کدامند؟71
نوع /دمای دارو

غلظت  دارو/فیلم
11هیچکدامنوع فیلمشستشو/ثبوت /ظهور



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید
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صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

21نقطه چینهم جواری سه نقطهخط دیدگانیمثلث دیدگانیدرعکاسی ایجاد سه نقطه دریک ردیف را چه می نامند ؟72

32فیش آیسوپر تله فتووایدانگل     نرمالدر هنگام استفاده ازکدام لنز استفاده از سه پایه بیشتر اهمیت دارد؟73

42زومتلهوایدنرمالکدام  لنزبرای خبرنگاران ضرورت دارد؟74

22عکاسی زیر آبعکاسی از فواصل نزدیکعکاسی از فواصل دورعکاسی از حشراتکاربرد لنز تله فتوچیست؟75

32وایدانگلزومماکرو    تله فتوفاصله کانونی کدام  لنز متغیر است؟76

لنزی تله فتو است کدام تعریف صحیح است ؟35-70درمورد لنز بافاصله کانونی 77

لنز زوم بافاصله کانونی 

واید )متغییر شامل لنزهای 

(نرمال وتله فتو/انگل

لنزپرسپکتیوی که قابلیت 

درجه 70 تا 35زاویه 

گردش عمودی را دارد

21لنزی وایدانگل است



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید
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صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

واضح سازی سریعقدرت روشنایی خوبمهمترین امتیاز لنز زوم چیست ؟78
استفاده ازیک لنز به جای 

چندین لنز
32قیمت مناسب

42سوپرتله فتو واید تله نرمالکدام لنز فاقد دیافراگم است ؟79

چرا لنز های سوپر تله فتو را آئینه ای نیز می گویند ؟80

     تکرار در این لنز 

هنگام عکسبرداری 

وجود دارد

به دلیل کاربرد آینه در 

ساختمان لنز

تصاویر گرفته شده با این 

لنزها بر عکس هستند
22نام برند تجاری است

TVAV PM 22تقدم دیافراگم در کدام است ؟81

12عمق میدان وضوحهیپرفوکالفوکوسکنتراستحد فاصل روشنایی وتیرگی درعکاسی چه نام دارد؟82

32هیپوسولفید    هالوژن نقره     هیدروکینون    کلرید سدیمسطح حساس به نور در ساختمان فیلم های  عکاسی کدام است؟83
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سخت  (2)آسان 

(1)

41الیه محافظپایه         امولسیونالیه ضد هالهجنس کدام الیه فیلم عکاسی از ژالتین سخت ساخته شده است ؟84

32 هیچکدامهالوژن نقره وژالتینامالح نقرهنقره و نمکجنس  امولسیون فیلم های عکاسی ازچیست؟85

21شیشهپالستیکاستات سلولز  کاغذفیلم های عکاسی برروی چه پایه ای قراردارند ؟86

رسوب نکردن امالح نقرهجذب سریع نورعلت بکارگیری  ژالتین دراموسیون فیلم عکاسی  چیست؟87
عدم انعکاس نور به امالح 

نقره
21ارزان بودن

12الیه ضد هاله پایه امولسیونالیه محافظهنگام شستشوی فیلم های عکاسی ابتدا کدام الیه از فیلم جدا می شود ؟88

89
جلوگیری از انکسار و انعکاس نور در ساختمان فیلم های عکاسی بوسیله کدام الیه 

است؟
21 امولسیونپایهالیه ضد هالهالیه محافظ
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سخت  (2)آسان 
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31هیچکدامتنوع حساسیت فیلم هارنگ فیلم هااندازه فیلم هاتفاوت اندازه هالوژن نقره درفیلم های مختلف عکاسی به چه علت است؟90

RGکدام گزینه معرف رنگ های اصلی عکاسی است؟91 B  C MYK lab C olor      B&W12

42آبی وسفیدسبزآبی قرمزحساسیت مونوکروماتیک به کدام یک از طیف های  نور می باشد؟92

12هیچکدامپانکروماتیکاورتو کروماتیکمونوکروماتیکنور قرمز و سبز برای کدامیک ایمن به حساب می آیند ؟93

32نورسفیدمونو کروماتیکاورتوکروماتیک  پانکروماتیککدام دسته از فیلم های لیت  محسوب می شوند؟94

12نورسفید نورآبینورسبزنور قرمزفیلم های  ارتوکروماتیک با چه نوری اکسپوز نمی شوند؟95
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سخت  (2)آسان 

(1)

22نورقرمزنور سبز و آبیتمامی طیف های نورقرمز –نور سبز فیلم های پانکروماتیک نسبت  به کدام طیف های نور حساس می باشند؟96

97Ultra Fast Film41حساسیت فوق العاده زیادحساسیت زیادحساسیت کمحساسیت فوق العاده کم کدام حساست فیلم را شامل می شود؟

ASکدام گزینه نشانگر حساسیت فیلم های عکاسی  است؟98 A          IS O           DIN 41همه موارد

ISO31 6400 تا ISO800 12 400 تا ISO100 32 تا ISO   16 12 تا 3       حساسیت متعادل  درعکاسی کدام است ؟99

32 متوسطزیادکمخیلی کمفیلم های با حساسیت کم به چه میزان نوری نیاز دارند ؟100

11بسیار درشت نامنظم ومخلوطمتوسطبسیار ریزهالوژن های نقره در فیلم های  با حساسیت کم چگونه است؟101
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ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح
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22حساسیت فوق العاده زیادحساسیت زیادحساسیت کمحساسیت متوسطبرای عکسبرداری از سوژه هایی با جزئیات دقیق  چه نوع حساسیتی پیشنهاد شود؟102

فیلم عکاسی با حساسیت زیاد در چه محیطی توصیه نمی شود؟103
ثبت تصویربا جزئیات 

دقیق
12عکاسی بدون فالشمحیط کم نورعکاسی ورزشی

منظور از گرین زدن عکس چیست ؟104

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؟105

42کیفیت تصویرکنتراستزمان چاپ رنگبیشترین تاثیر میزان حساسیت فیلم ها درچه بخشی ملموس است؟106

42 کم معمولی زیادخیلی زیادبا افزایش پله های  خاکستری بین سیاه وسفید کنتراست چگونه است؟107
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سخت  (2)آسان 

(1)

22متعادل می شودکمتر می شودبیشترمی شودتغییری نمی کندبا کاهش پله های خاکستری بین سیاه وسفید کنتراست چگونه است؟108

12حساسیت خیلی زیادحساسیت معمولیحساسیت زیادحساسیت کمکدام حساسیت فیلم برای کپی برداری وثبت جزئیات  مناسب است ؟109

DayS  لیزری پالترهاکدامیک از پرینترهای عکس به روش  حرارتی محسوب می شوند؟110 ablication 31جوهرافشان

32عکاسی طبیعتعکاسی مادون قرمزعکاسی پرترهکپی برداری مخصوص چه کاری هستند ؟I.Rفیلم های 111

Uفیلم های مادون قرمز را باچه عالمتی مشخص می کنند؟112 .V           N.D  I.R   P .L32

21هیچکدام  اسالیدنگاتیوپوزیتوفیلم های عکاسی پس ازظهور چه نام دارند؟113
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32فیلم رنگیفیلم سیاه و سفیداسالیدفیلم مادون قرمز نشانگر کدام فیلم است ؟B&Wعبارت  114

31مونوکروم پزتیوسیاه وسفیدنگاتیوتصویر اسالید پس از ظهور چگونه است؟115

Mono Cاسالید را باچه  پسوندی مشخص می کنند؟116 hrome           C hrome  Negative    C olor21

32تک رنگسیاه وسفیدنگاتیو رنگیپوالروید معرف کدام نوع ازفیلم های عکاسی است ؟PANپسوند 117

Flash           C فیلم عکاسی  رنگی  چه پسوندی مشخص می شود؟118 olor   Day Light  chrome22

32 نورمهتابیTungstenنور Flash نور  نورمحیطدر عکاسی  سیاه وسفید  بهترین منبع نورمصنوعی چیست؟119
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Oسرعتهای پائین  شاتر چه تاثیری بر عوامل متحرک  دارد؟120 verExpose UnderExpose 
کشیدگی تصویروالقای 

حرکت
32انجماد تصویر

41سرعت کم شاترسرعت زیاد شاتراستفاده از فیلم های خاصدیافراگم بستهالقای جنبش و حرکت درعکس چگونه امکان پذیر است؟121

عوامل موثر در استفاده از سرعت شاتر برای بازنمایی حرکت تاثیر کدامند ؟122

عدد  –زاویه دوربین 

فاصله  –دیافراگم 

متحرک تا دوربین

جهت حرکت عامل متحرک 

 –فاصله کانونی لنز ها  –

فاصله دوربین تا موضوع

فاصله -فاصله کانونی لنز 

نوع  –دوربین تا موضوع 

دوربین

22نوع لنز وسه پایه تاثیر دارد

42سرعت شاترپائینسرعت شاترباالعکاسی بافالش باالISOعکاسی با عکاسی با سه پایه درچه مواقعی ضرورت دارد؟123

124
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؟125
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استفاده از سه پایهدیافراگم بازبرای القای  حرکت و جنبش تصویر کدام گزینه توصیه می شود؟126
همسویی دوربین با جهت 

حرکت موضوع
32استفاده ازفالش

32تراولینگ  پانینگفریز کردناپن فالشتعقیب  افقی دوربین به دنبال سوژه حول محور بدن عکاس چه نام دارد؟127

11اپن فالش   Paning Tilt  Zoomingتکنیکی که درآن  موضوع متحرک ثابت و فضای زمینه محو است چه نام دارد ؟128

نزدیکتر شدن عکاس به سوژه پرتره چه تاثیری درعمق میدان وضوح ایجادمی کند؟129
تاثیری درعمق میدان 

ندارد
22تاثیرکمی داردافزایش عمق میدانکاهش عمق میدان

32فیش آیتله فتوواید انگل  نرمالکدام لنز باعث کاهش عمق میدان وضوح می شود ؟130

تکنیک کنخالسیون یا انجمادتصویری  مربوط به چه نوع تکنیکی  است ؟131
تکنیکی با سرعت باالی 

شاتر
12تکنیکی با نورپردازیتکنیکی با عمق میدانتکنیکی با تعیین فاصله
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132
وسرعت پائین شاتر باعث القای چه حالتی به بییننده  ( Move)تکنیک مویالسیون 

می شود؟
31القای انجماد وبی تحرکیالقای حرکتکاهش عمق میدانافزایش عمق میدان

31عکسبرداری باسرعت باالتصویروسیع ولنز واید انگلBسرعت دوربین با شاترمرکزیدر چه صورتی  بازشدن دیافراگم کمترین تاثیر را برعمق میدان وضوح دارد ؟133

32دیافراگم بستهدیافراگم بازسرعت شاتر کمسرعت شاتر زیاددرکدام حالت می توان بدون استفاده ازسه پایه مشکل کمبود نور رابرطرف کرد؟134

32اوپن فالشپانینگالیت پینتینگافزایش عمق میدانبرای ثبت حرکت اسب هنگام پرش کدام تکنیک مناسب تراست؟135

32عکاسی با سرعت باالهمسویی دوربین باسوژهفالش زدنبازکردن دیافراگمالقای  تحرک و جنبش در عکاسی درکدام حالت امکان پذیر است ؟136

42عدسی محدبعدسی مقعرعدسی مرکبعدسی تختدرساختمان تمامی لنزها کدام عدسی وجود دارد؟137
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12کادربندینورسنجی صحیحوایت باالنس مطلوبفوکوس صحیحدروضوح وکیفیت تصویر کدام گزینه اهمیت بیشتری دارد؟138

32قطع بزرگ میلیمتری35قطع کوچک قطع متوسطخاصکدام نوع از دوربین ها تنوع  لنزی وسبکی بیشتری دارد؟139

عکاسی پرترهعکاسی تبلیغاتیعکاسی طبیعت استفاده می شود ؟P.C در چه مواقعی ازلنز 140
عکاسی معماری واصالح 

پرسپکتیو
41

32ماکرو  نرمالتله فتو وایدانگلدرکدام لنزفاصله کانونی برابر با قطر کادر تصویری که عکسبرداری می کند است؟141

11زومتله فتووایدانگل نرمالکدام  لنز  زاویه دیدی شبیه به چشم انسان دارد؟142

قدرت  روشنایی چیست  ؟143
میزان نوری که لنز 

ازخود عبور می دهد
12میزان عمق میدانمیزان زوممیزان انعکاس
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32ماکرووایدانگل تله فتو نرمالعکاسی با کدام لنز وسعت بیشتری را در تصویر تداعی می کند ؟144

12 درجه130حدود درجه64حدود درجه365حدود درجه45حدودزاویه دید لنز نرمال چند در جه است؟145

12هیچکداموایدانگلتله فتونرمالکمترین تغییردر تناسب ابعاد پرسپکتیو با کدام لنرقابل ثبت است؟146

41واید انگلسوپرتله فتونرمالتله فتوکدام لنزکمترین  فاصله کانونی رادارد؟147

31واید انگلسوپرتله فتوتله فتونرمالوسعت زاویه دید کدام لنز کمتر است ؟148

31لنز ماکرولنز واید انگللنز نرماللنز تله فتولنز وسعت بیشتری را به صحنه می دهد ؟149
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F است؟135فاصله کانونی کدام لنز برابر لنز های وایدانگل دردوربین های 150 .  50 mmF . 35 mm F . 105  mmF300  mm22

42وایدانگلماکرو زومتله فتولنز های چشم ماهی جزء کدامیک ازلنز هامحسوب می شود ؟151

32کیفیت عدسی هااعواج وخطای اسفریکالفاصله کانونی لنزبه دلیل روشنایی لنزبزرگترین اشکال لنز های وایدانگل چیست  ؟152

وسیعتر بسته تراگرعدد فاصله کانونی لنز ها بیشترشود زاویه دید چه تغییری می کند؟153
بنا به دیافراگم وسیع و 

بسته می شود
12تاریکتر

Pتلهکدام  لنزتصاویری وسیع وشبیه به نیم کره ثبت می نماید ؟154 .C           42فیش آینرمال

22چشم ماهی16واید 35واید 28واید در کدامیک از لنزهای زیر اعوجاج تصویرکمتر است ؟155
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لنز فیش آی چگونه عمل می کند ؟156
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 ؟157

42ماکرو زومواید انگلتله فتوبرای ثبت  تصاویرحشرات کوچک ازکدام لنز استفاده می شود؟158

تاثیرات بصری لنز وایدانگل کدام  است ؟159

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؟160

21نرمالواید انگل زومتله فتوکدام لنز دارای فاصله کانونی متغیر است؟161



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

32هیچکدامنیم کرویگود تختسطح ظاهری  لنز های فیش آی چگونه است ؟162

Fکدام گزینه درخصوص لنز هایی تله فتو صحیح است ؟163  > 50mmF  < 50mmF= 50mmF  > 28mm42

42(آئینه ای)لنزسوپر تله فتونز وایدانگللنز ماکرولنز نرمالسنگین ترین وگرانترین لنز بزرگتری نسبت به سایر لنزها کدام است؟164

کدام گزینه صحیح است ؟165

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

Fفاصله کانونی کدام لنز تله فتو محسوب می شود  ؟166 .  50 mmF . 35  mmF .  300mmF . 18-55   mm32

P    وایدانگلنرماللنز های آینه ای از کدام نوع لنز هامحسوب می شوند؟167 .C           42تله فتو



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

Fکدام لنز برحسب فاصله کانونی  سوپرتله فتو محسوب می شود؟168 .  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 ؟169

تاثیر فاصله کانونی برعمق میدان وضوح چگونه است ؟170
تاثیرکمی برعمق میدان 

دارد
تاثیرندارد

تاثیرش ازسایر عوامل 

بیشتر است
31تاثیر دیافراگم بیشتر است

42لنز سوپرتله فتولنز تلهلنز وایدلنز نرمالکدام یک از عمق میدان کمتری برخوردار است ؟171

22تلهوایدزومماکروفاصله کانونی کدام لنز متغیر است ؟172

Focusکندانسورآگرانیسمانآگراندیسورعمل بزرگ کردن فیلم در تاریک خانه چه نامیده می شود ؟173  C ontrol21



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

42واید انگلماکروزومتله فتولنزهای چشم ماهی جزء کدام یک از لنزها محسوب می شود ؟174

175
(افقی)تکنیکی که در آن دوربین هم جهت با حرکت موضوع حول محور بدن عکاس 

به حرکت در می آید چه نام دارد ؟
31تراولینگپا نینگفریز کردناپن فالش

12زومتله فتووایدانگلنرمالتأثیرات بصری کدام یک از لنزهای زیر شبیه به چشم انسان است ؟176

42سه پایهفیلترلنزرفلکتورکدام وسیله برای جلوگیری از ثبت لرزش دست هنگام عکاسی کاربرد دارد ؟177

31هیچ کدامهمسویی دوربین با سوژهفالش زدنافزایش حساسیت فیلمکدام یک از شیوه های القای تحرک و جنبش در عکاسی است ؟178

32مثلثمربعمستطیل عمودیمستطیل افقیکدام کادر به بیننده سکون، آرامش، بی تحرکی و تعادل را القا می کند ؟179



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

32هیپوسولفیدهالوژن نقرههیدروکینونکلرید سدیممنظور از کدام گزینه سطح حساس به نور در ساختمان فیلم های عکاسی می باشد ؟180

کنترل سرعت نورتنظیم شدت نورکدام یک از گزینه های زیر وظیفه نورسنج است ؟181
برقراری تعادل بین کادر و 

نورسنج

برقراری تعادل بین شاتر و 

دیافراگم
41

22فیلم میسوزدفیلم زرد میشودفیلم کامال شفاف می شودفیلم ترک میخورداگر به جای داروی ظهور اشتباهاً از داروی ثبوت استفاده کنیم، چه اتفاقی می افتد ؟182

32چشم ماهیتلهنرمالوایدکدام لنز عمق میدان تصویر را در هم فشرده می کند ؟183

184
درکدام یک از نماها از لحاظ احساسی، ارتباط قوی تری بین بیننده و سوژه برقرار می

شود ؟
11اکستریم النگ شاتمدیوم شاتالنگ شاتکلوزآپ

32فیش آیتله فتوواید انگلنرمالعمق میدان وضوح در کدام لنز کمتر است ؟185



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

11الیه ضد هالهپایهامولسیونالیه محافظ.این الیه هنگام شستشو از سطح فیلم جدا می شود186

187
در عکاسی، نسخه ای که رنگ آن نسبت به رنگ اصلی متضاد باشد چه نامیده می

شود ؟
22کوالژاسالیدنگاتیوپزیتو

کاربرد زاویه دید از پایین چیست ؟188
باعث اغراق در تصویر و 

ایجاد ابهت و عظمت

حالت طبیعی و مورد استفاده 

در عکاسی پرتره

ایجاد حقارت و کوچکی در 

تصویر

باعث اغراق در تصویر و ایجاد 

ابهت و عظمت 

و

حالت طبیعی و مورد استفاده 

در عکاسی پرتره

11

12بنفش- آبی - زرد سبز- نارنجی - بنفش آبی- قرمز - زرد آبی- قرمز - سبز رنگ های اصلی در عکاسی کدامند ؟189

42دیافراگماتاقک تاریکنورسنجشاترکدام قسمت دوربین وظیفه کنترل مقدار عبور نور از عدسی یا لنز را بر عهده دارد؟190



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

191
چه کمکی به (طبیعت)فیلتر های رنگی برای عکاسی سیاه و سفید در فضای باز

عکاسان می کند؟
زیباتر شدن سوژه ها

باعث خلق انعکاس و 

پرتوهای نوری میشوند
تاثیری ندارد

رنگهای همرنگ خود را 

روشنتر و رنگهای متضاد را 

تیره تر کرده و ایجاد کنتراست 

می کند

41

192
با استفاده از کدامیک از موارد ذیل میتوان القای جنبش و حرکت در عکس را ثبت

کنیم ؟
42سرعت کم شاترسرعت زیاد شاتراستفاده از فیلمهای خاصدیافراگم بسته

22حساسیت فوق العاده زیادحساسیت زیادحساسیت کمحساسیت متوسطاگر بخواهند عکسی را بزرگ کنند بهتر است چه نوع حساسیتی از فیلم استفاده شود ؟193

194
الیه ای که شامل پوشش باالیی فیلم هاست و از جنس ژالتین سخت ساخته شده

است چه نام دارد ؟
21الیه محافظپایهامولسیونالیه ضد هاله

41عدسی محدبعدسی مقعرعدسی مرکبعدسی تختبه جهت تمرکز شعاع های نورانی در ساختمان تمامی لنزها کدام عدسی وجود دارد؟195

32شرکت سازندهقطع فیلم مصرفیاندازه دوربین هالنز دوربینکدام یک از معیارهای تقسیم بندی دوربین های عکاسی آنالوگ است ؟196



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

22خشک کردن عکسثبوت عکسبزرگنمایی عکسچاپ عکسکار آگراندیسور کدام یک از گزینه های زیر است ؟197

.در عکاسی دارد..............اسکاپر کاربرد 198
رنگ گذاری بر روی 

کاغذ براق

از بین بردن خط و خش 

تیره بر روی کاغذ عکاسی
22رنگ گذاری بر روی کاغذ ماتخراش بر روی نگاتیو

42نوع تانک ظهورغلظت دارونوع فیلمحساسیت فیلمکدام یک از عوامل مؤثر بر ظهور فیلم نیست ؟199

12نورسنجشاتردیافراگممنظره یاببه وسیله کدام قسمت از دوربین می توان تصاویر مقابل لنز را دید ؟200

12زاویه دید از خیلی پایینزاویه دید از پایینزاویه دید از روبروزاویه دید از باالدر کدام زاویه دید برای دوربین سوژه کوچک و حقیر به نظر می رسد ؟201

عکاسی پرترهکپی برداری در چیست؟I.Rکاربرد فیلم  های 202
عکاسی در تاریکی مطلق 

(بدون نور)
31عکاسی طبیعت



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

12هیچ کدامPaningTiltZoomingدر کدام تکنیک موضوع متحرک ثابت است اما فضای زمینه محو است ؟203

31هیچ کدامواید انگلتله فتونرمالوسعت زاویه دید کدام لنز بیشتر است ؟204

Pتلهکروی شدن برخی از عکس ها مربوط به کدام لنز می باشد؟205 .C42فیش آینرمال

نوع داروی ثبوتنوع قرقرهنوع تانککدام یک از عوامل زیر باعث افزایش کنتراست فیلم می شود ؟206
افزایش تکان دادن دارو در 

مرحله ظهور
42

21فالشمنظره یابدیافراگملنزشدت نور ورودی به داخل دوربین را کدام یک از گزینه های زیر کنترل می کند ؟207

42آینه ایوایدتلهنرمالکدام یک از انواع لنزها فاقد دیافراگم است ؟208



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

21فالششاتردیافراگمویزورتیغه های نازک و مقاوم فلزی که به شکل دایره در داخل لنز قرار دارد چه نام دارد ؟209

21امولسیونپایهالیه ضد هالهالیه محافظ.وجود این الیه به دلیل انکسار و انعکاس نور در ساختمان فیلم می باشد210

42آینه ایتلهوایدنرمالکدام لنز از کمترین عمق میدان برخوردار است ؟211

22هیچ کدامجدول زمانبدی فالشنورسنجلنز.است ....................... تعادل میان شاتر و دیافراگم بر عهده 212

22هیچ کداماسالیدنگاتیوپوزیتوپس از ظهور چه نام دارند؟ (سیاه و سفید رنگی)فیلم های عکاسی 213

32ماکروواید انگلتله فتونرمالعکاسی با کدام لنز و از زاویه باال حقارت و تحقیر را در تصویر تداعی می کند؟214



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

32به دلیل کیفیت عدسی هابه دلیل وسعت زاویه دیدبه دلیل قوس زیاد لنزبه دلیل روشنایی لنزبه چه دلیل لنزهای واید انگل تصاویر وسیعتری را ارائه می دهند؟215

22عکاسی از زیر آبعکاسی از فواصل نزدیکنزدیک کردن  از فواصل دورعکاسی از حشراترایج ترین کاربرد لنز تله فتو چیست؟216

چرا لنزهای آینه ای را به این عنوان می خوانند؟217

تکرار در این لنزها 

هنگام عکسبرداری 

وجود دارد

به دلیل کاربرد آینه در 

ساختمان لنز

تصاویر گرفته شده با این 

لنزها بر عکس هستند
22هیچ کدام

12عمق میدان وضوحهیپرفوکالفکوسکنتراستتضاد روشنایی در عکس چه نامیده می شود؟218

22تقارن افقیترکیب بندیهارمونیکادربندیدر عکاسی ترکیب قرارگیری اجرای تصویر در کادر چه نام دارد؟219

31سبز- زرد - آبی آبی- سبز - قرمز قرمز- زرد - سبز آبی- قرمز - زرد رنگهای اصلی در عکاسی چه رنگهایی هستند؟220



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

21همه ی مواردمونو کروماتیکاورتوکروماتیکپانکروماتیکفیلم های لیت از کدام دسته از فیلم های عکاسی محسوب می شوند؟221

222
برای کپی برداری از روی نسخه های خطی باید از فیلم با چه نوع حساسیتی استفاده 

کرد؟
11حساسیت خیلی زیادحساسیت معمولیحساسیت زیادحساسیت کم

31هیچ کدامپزتیوسیاه و سفیدنگاتیوفیلم های اسالید چه نوع از فیلمها محسوب می شوند؟223

41سرعت شاتر پایینسرعت شاتر باالعکاسی با فالش باالISOعکاسی با استفاده از سه پایه در چه مواقعی توصیه می شود؟224

225
کدام گزینه در عکاسی برای ثابت نگه داشتن پرنده ای که در حال بال زدن است 

توصیه می شود؟
21دیافراگم بستهدیافراگم بازسرعت زیاد شاترسرعت کم شاتر

استفاده از سه پایهدیافراگم بازبرای القای حرکت و جنبش تصویر کدام گزینه باید رعایت شود؟226
همسویی دوربین با جهت 

حرکت موضوع

دیافراگم باز و هسمویی 

دوربین با جهت حرکت موضوع
31



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید
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ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

227
در یک مسابقه پرش اسب از مانع برای ثبت حرکت اسب هنگام پرش کدام تکنیک 

مناسب تر است؟
31اوپن فالشپانینگالیت پینتینگافزایش عمق میدان

41اصالح پرسپکتیواصالح دمای کلوینوایدماکرو چیست؟P.Cمنظور از لنز 228

31ماکرونرمالتله فتوواید انگلدر کدام لنز فاصله کانونی برابر با قطر کادر تصویری که عکسبرداری می کند است؟229

11هیچ کدامواید انگلتله فتونرمالپر سپکتیو کدام لنز در تغییر تناسب ابعاد  تغییرات زیادی به وجود نمی آورد؟230

31هیچ کدامواید انگلتله فتونرمالوسعت زاویه دید کدام لنز بیشتر است؟231

41ماکروزومواید انگلتلفه فتواغراق در تصاویر حشرات کوچک را با استفاده از کدام لنز می توان به وجود آورد؟232



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

31عظمت و نامناسبنامناسب و کاریکاتور گونهتحقیرعظمتعکاسی با لنز واید از زاویه نزدیک چه چیزی را نشان می دهد؟233

41زومتلهوایدنرمالکدامیک از لنزها برای استفاده خبرنگاران مناسبتر می باشد؟234

41فاصله کانونیمسدود کنندهنورسنجیقدرت روشناییفاصله مرکز لنز تا محل تشکیل تصویر واضح چه نام دارد؟235

31کادر پانوراماکادر عمودیکادر افقیکادر مربعبا انتخاب چه کادری قدرت و عظمت و ایستایی خطوط تقویت میشود؟236

21قدرت زوم لنزفاصله کانونی عدسیباز ترین عدد دیافراگمعدسی مقعرقدرت روشنایی در عکاسی با کدام گزینه ارتباط دارد؟237

31هیچ کدامنورسنجلنزمسدود کنندهکدام وسیله تعادل میان شاتر و دیافراگم را کنترل میکند؟238



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

42لنز واید ودیافراگم بستهلنز تله و دیافراگم بستهلنز واید و دیافراگم بازلنز تله ودیافراگم بازبابهره گیری از کدام شرایط در عکاسی،عمق میدان وضوح بیشتری می شود؟239

32سدیم و بوراکسمتون وهیدروکینونهیدروکینون وسدیمسدیم و متولعوامل اصلی ظهور فیلم عکاسی ،کدام است؟240

دارا بودن پایه آسترالونیکدامیک ازخصوصیات ساختار فیلم های عکاسی با حساسیت کم است؟241
دارا بودن ماده ضدهاله 

برسطح پشت پایه فیلم

ریز بودن کریستال های 

نقره

بزرگ بودن کریستال های  

نقره
31

سه پایه عکاسیکدام یک از وسایل زیر برای عکاسی در شب و نوردهی طوالنی ضرورت دارد؟242

استفاده از تایمر یا دکالنشور 

برای )یا ریموت کنترل 

(جلوگیری از لرزش دست

242 و 1گزینه  فالش

243
قوی ترین عامل ظهور که به صورت پودر کریستال سفید حالل در آب         می باشد 

چه نام دارد؟
11فنیدونهیدروکینونامینولمتول

چرا ظهور کننده محتوی امیدول را بالفاصله پس از تهیه مصرف می کنند؟244
به سرعت در محلول 

.فاسد می شود

به سرعت تغییر عملکرد 

.می دهد
12به سرعت تصعید می شود.به سرعت تبخیر می شود



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

B81A1A82 A8142 تبدیل می کند ؟5500 به 6100این فیلتربه رنگ زرد خیلی روشن است وکلوین را از245

246
این فیلتربه رنگ صورتی خیلی روشن است واز ورود شعاع های ماوراءبنفش جلوگیری 

وباعث افزایش کنتراست می شود؟
 A81A1B81A8221

247
 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 از248

B81E85A82 A8131 تبدیل می کند ؟5500 به 5000این فیلتر به رنگ آبی است ، وکلوین را از249

42قرمز- سبز - آبی آبی- سبز - زرد قرمز- آبی - زرد زرد- آبی - سبز رنگ های اصلی در عکاسی را به ترتیب نام ببرید؟250



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

22ضد نورپر از جزئیات قابل دیدنتختعمیق.خواهد شد.................... در نورپردازی از روبرو، تصویر حاصله 251

........... .در تصاویر ضد نور منبع نور 252
پشت موضوع قرار می 

گیرد

رو به روی موضوع قرار می 

گیرد
11باالی سر سوژه قرار می گیردکنار موضوع قرار می گیرد

ایجاد حس آرامشتکرار خطوط عمودی مانند ستونها و نظایرآن،چه احساسی را در مخاطب ایجاد می کنند253
ایجاد حس زندانی و 

محصور بودن
41ایجاد حس عظمت و بزرگیایجاد حس عروج و پرواز

21فیلتر نارنجیفیلتر آبیفیلتر سبزفیلتر قرمزبرای افزایش رنگ سبز درختان و چمن ها استفاده از کدام فیلتر توصیه می شود؟254

با استفاده از فالشچگونه می توان بور شدن و هاله دادن خورشید را کم کرد؟255
با استفاده از یک مانع 

تاریک کننده
21با استفاده از لنز تلهبا استفاده از لنز واید

41لنز ماکرو وایدانگللنز فیش آیPCلنز برای عکاسی از یک غنچه و یا برگ گل ها کدام لنز مناسبتر است؟256



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

257
اگر بخواهیم آسمان تیره جلوه کند یا به سیاهی بزند، از کدام فیلتر می توانیم استفاده 

کنیم؟
ND11آبیسبز یا زرد سبزنارنجی و قرمز

258
قوی ترین عامل ظهور که به صورت پودر کریستال سفید حالل در آب می باشد چه 

نام دارد؟
11فنیدونهیدروکیتونامینولمتول

چرا ظهور کننده محتوی امیدول را بالفاصله پس از تهیه مصرف می کنند؟259
به سرعت در محلول 

فاسد می شود

به سرعت تغییر عملکرد می 

دهد
11به سرعت تصعید می شودبه سرعت تبخیر می شود

42لنز سوپرتله فتولنز تلهلنز وایدلنز نرمالکدام یک از عمق میدان کمتری برخوردار است ؟260

22هیچ کدامجدول زمانبدی فالشنورسنجلنز.است ....................... تعادل میان شاتر و دیافراگم بر عهده 261

22هیچ کداماسالیدنگاتیوپوزیتوپس از ظهور چه نام دارند؟ (سیاه و سفید رنگی)فیلم های عکاسی 262



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

32ماکروواید انگلتله فتونرمالعکاسی با کدام لنز و از زاویه باال حقارت و تحقیر را در تصویر تداعی می کند؟263

32به دلیل کیفیت عدسی هابه دلیل وسعت زاویه دیدبه دلیل قوس زیاد لنزبه دلیل روشنایی لنزبه چه دلیل لنزهای واید انگل تصاویر وسیعتری را ارائه می دهند؟264

22عکاسی از زیر آبعکاسی از فواصل نزدیکنزدیک کردن  از فواصل دورعکاسی از حشراترایج ترین کاربرد لنز تله فتو چیست؟265

چرا لنزهای آینه ای را به این عنوان می خوانند؟266

تکرار در این لنزها 

هنگام عکسبرداری 

وجود دارد

به دلیل کاربرد آینه در 

ساختمان لنز

تصاویر گرفته شده با این 

لنزها بر عکس هستند
22هیچ کدام

12عمق میدان وضوحهیپرفوکالفکوسکنتراستتضاد روشنایی در عکس چه نامیده می شود؟267

22تقارن افقیترکیب بندیهارمونیکادربندیدر عکاسی ترکیب قرارگیری اجرای تصویر در کادر چه نام دارد؟268



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

21قدرت زوم لنزفاصله کانونی عدسیباز ترین عدد دیافراگمعدسی مقعرقدرت روشنایی در عکاسی با کدام گزینه ارتباط دارد؟269

31هیچ کدامنورسنجلنزمسدود کنندهکدام وسیله تعادل میان شاتر و دیافراگم را کنترل میکند؟270

42لنز واید ودیافراگم بستهلنز تله و دیافراگم بستهلنز واید و دیافراگم بازلنز تله ودیافراگم بازبابهره گیری از کدام شرایط در عکاسی،عمق میدان وضوح بیشتری می شود؟271

32سدیم و بوراکسمتون وهیدروکینونهیدروکینون وسدیمسدیم و متولعوامل اصلی ظهور فیلم عکاسی ،کدام است؟272

32تقارن افقیترکیب بندیهارمونیکادربندیترکیب قرارگیری اجزای تصویر درکادر چه نام دارد؟273

274
کدام قابلیت دوربین امکان افزایش وکاهش شدت نوربدون تغییرشاتر،دیافراگم 

وحساسیت را فراهم می کند؟
TVAVPEV42



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

32ماکروفیش آیتله فتونرمالکدام  لنز زیر زاویه دید وسیعتری دارد؟275

12نورگیرفلوپیکسل     گریندانه های ریز شبیه برفک درعکس چه نام دارد؟276

22کوالژاسالیدنگاتیوپزتیونسخه ای که رنگ آن نسبت به رنگ اصلی متضادباشد چه نام دارد ؟277

12ماکروسوپرتله فتوتله فتونرمالکدام لنز زاویه دیدشبیه به چشم انسان دارد؟278

PaningPanoramaCدوربین به موازات حرکت شی متحرک عکس راثبت می کند؟279 ongelacion  O pen Flash11

280
عکاسی از صحنه های عریض وزنجیره ای شکل مانند کوه ها باچه تکنیکی انجام می 

شود؟
PaningPanoramaC ongelacion  O pen Flash21



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

T.L.R S دوربین های دو لنز انعکاسی باچه مشخصه ای شناخته می شوند؟281 .L.RT.T.L  X   11

12 نورسنجشاتردیافراگممنظره یابتصاویر مقابل لنز از چه قسمتی قابل مشاهده است ؟282

283
دوربینی که قابلیت بهتری برای عکسبرداری ازجزئیات با کیفیت دربزرگنمایی عکس 

داردچه نام دارد ؟
42قطع بزرگ فانوسیدیجیتال کامپکتقطع متوسطقطع کوچک

ISبرای ثبت تصویرروشن  درمحیط کم نورکدام  است؟ (ISO)حساسیت مناسب 284 O 100     IS O 800IS O 200IS O 40022

TVAV  P   EV22انتخاب کدام گزینه درکنترل عمق میدان وضوح اهمیت دارد؟285

42(آئینه ای)سوپرتله فتو واید انگلتله فتونرمالکدام لنز فاقد دیافراگم ودارای قدرت بزرگنمایی قوی می باشد؟286



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

درلنزها چیست؟  کارکرد عدسی محدب287
 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

21موازی با فیلم عکاسینزدیک نورسنج                داخل لنز      بدنه دوربین های مرکزی در چه قسمتی از دوربین قرار دارد؟ مسدود کننده288

42فاصله کانونی                مسدود کننده             نور سنجی        قدرت روشنایی فاصله مرکز لنز تا محل تشکیل تصویر واضح چه نام دارد؟289

S دوربین هایی که دارای لنز های قابل تعویض هستند را چه می گویند ؟290 LR LCD  CCD TTL  12

42 لنز ماکرولنزنرمال   لنزتله فتو          لنز واید انگل کدام  لنزقدرت نزدیک نمایی زیادی دارد ؟291

42لنز فیش آی        لنز ماکرو       لنز تله فتو     لنز نرمالکدام لنزوسیع ترین  زاویه دید را دارد؟292



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

32مثلثمربع    مستطیل عمودی           مستطیل افقیکند؟ این کادر به بیننده سکون و بی تحرکی را القا می 293

22هیچکدام         نوع کارخانه سازنده   اندازه قطر فیلم عکاسی      زاویه دید دوربینشاخص فاصله کانونی لنز نرمال در دوربین های متعدد چیست ؟294

32همه مواردپانکروماتیکارتوکروماتیکمونوکروماتیککدام یک از فیلم ها به تمام طیفهای رنگی حساسند ؟295

296
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
21حسی را القاء نمی کند   ایستایی وبی حرکتی بالن

تکنیک پانینگ چگونه اجرا می شود؟297

دوربین روی 

دست،حرکت در 

سرعت /امتدادمحور افق 

شاترپائین

دوربین روی سه پایه
سرعت /دوربین روی دست 

                        شاتر باال

سرعت / دوربین روی دست 

شاترباال
11

زیباتر شدن سوژه هادر عکاسی سیاه وسفید از طبیعت  فیلترها رنگی  چه کمکی به عکاسان می کنند؟298
 باعث خلق انعکاس 

وپرتوهای نوری
تاثیری ندارند

رنگهای همرنگ خود را روشن 

تر ورنگهای متضاد را تیره تر 

کرده وایجاد کنتراست می 

   کنند

42



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد عکاسی سیاه وسفید

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

سخت  (2)آسان 

(1)

low Angel Eye Level     High AngelHelly shot  12  برای تقویت  عظمت سوژه کدام زاویه دید مناسب تر است؟299


