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 ا٥ِٚٗ عىغ تاس٤خ تٛػظ چٝ وؼ٣ ٚ دس چٝ ػا٣ِ تٝ ثثت سػ٥ذ؟ -1

 1236( اتي ّیثن 4 1286( لَیی داگر، 3 1286( ًیسفَرًیپس، 8 1286( تالثَت، 1

 اٌش فاصّٝ وا٣٘ٛ٘ ٤ه ِٙض، تٝ ا٘ذاصٜ لغش حؼٍش آٖ دٚست٥ٗ تاؿذ، تٝ آٖ ِٙض ............... ٣ٔ ٥٤ٌٛٓ. -2

 ( ًرهال4 هاکرٍ (3 ( تلِ فَت8َ ( ٍایداًگل1

 لاِة ٞا،تٕا٣ٔ اعالعات تص٤ٛشتٝ ؿىُ خاْ رخ٥شٜ ؿذٜ ٚلات٥ّت ٤ٚشا٤ؾ فشاٚا٣٘ تٝ عىاع ٣ٔ دٞذ؟دسوذاْ ٤ه اص -3

1 )TIFF  8 )RAW 3 )PSD 4 )JPEG 

 دس وذاْ دػتٝ اص دٚست٥ٟٙا خغا٢ پاساِىغ ٚجٛد داسد؟ -4

1 )view finder   8 )T.T.L 3 )S.L.R 4 )Range finder 

 سا ٤ه پّٝ تثٙذ٤ٓ، ٔمذاس ٘ٛس چمذس خٛاٞذ ؿذ؟ f:8اٌش  -5

1 )
8
( 4 ( ًصف3 تراتر 8( 8  1

4
1 

 وذاْ دػتٝ اص ػٙؼٛسٞا دس دٚست٥ٟٙا٢ ٥ٕ٘ٝ حشفٝ ا٢ تٝ واس ٣ٔ سٚ٘ذ؟ -6

1 )APS 8 )PS 3 )Full frame 4 )135 mm 

 اػتفادٜ اص چٝ اتضاس٢ تشا٢ ٘ٛسپشداص٢ ٔٙاػة تش اػت؟دس ت٥ٟٝ عىؼٟا٢ ٔاوشٚ،  -7

 ( فالش حلقَی4 ( ضیدر3 ( رفلکتَر8 ( چتر تازتاتی 1

 وذاْ ٤ه اص ٔٛاسد ص٤ش، اص خصٛص٥ات ٔؼذٚدوٙٙذ٠ وا٣٘ٛ٘ اػت؟ -8

 ( در ٌّگام ػکاسی صدای خفیفی ایجاد هی کٌد.8 ( تِ فاصلِ کوی از دیافراگن قرار هی گیرد. 1

 ( ػور طَالًی تری ًسثت تِ ضاتر هرکسی دارد.4 هیلی هتر از سطح فیلن قرار دارد. 8فاصلِ تقریثاً ( تِ 3
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 دس وذا٥ٔه اص ؿ٥ٜٛ ٞا٢ ٘ٛسپشداص٢، ؿىُ )فشْ(، ل٢ٛ تش ٚ ت٥ـتش جّٜٛ ٣ٔ وٙذ؟ -9

 ( ًَر از تاال4 ( ًَر از کٌار3 ( ًَر از جل8َ ( ًَر از پطت 1

 ٚضٛح ت٥ـتش اػت؟دس وذاْ حاِت، عٕك ٥ٔذاٖ  -11

 20mmفاصلِ کاًًَی  – 2/8( دیافراگن 200mm 8فاصلِ کاًًَی   – 2/8( دیافراگن 1

 200mmفاصلِ کاًًَی  -22( دیافراگن 50mm 4فاصلِ کاًًَی  -22( دیافراگن 3

 ٘مغ١ د٤ذ پا٥٤ٗ، ػٛطٜ سا دس چٝ ٚضع٥ت٣ لشاس ٣ٔ دٞذ؟ -11

 قدرت سَشُ تاکید هی کٌد.( تر 8 ( تر کٌتراست سَشُ تاکید هی کٌد. 1

 ( تر تٌْایی سَشُ تاکید هی کٌد.4 ( تر حقارت سَشُ تاکید هی کٌد.3

 د٤افشآٌ ٔٙاػة وذاْ اػت؟ ٔتش٢ عىغ ت٥ٍش٤ٓ، 2 اػت تخٛا٥ٞٓ اصفاصّٝ 22اٌشتا فالؿ٣ وٝ عذدسإٞٙا٢ آٖ  -12

1 )2  8 )6/5 3 )11 4 )16 

 وذاْ ف٥ّتش اػتفادٜ ٣ٔ ؿٛد؟تشا٢ واٞؾ ٘ٛس ص٤اد دس ٍٞٙاْ عىاػ٣ اص  -13

 ( ًَر آسواى4 ( غلظت خٌثی3 ( ًرم کٌٌد8ُ ( هاٍراء تٌفص  1

 وذاْ دػتٝ اص ِٙضٞا، داسا٢ پشػپىت٥ٛ ؿذ٤ذ ٚ تٙذ ٞؼتٙذ؟ -14

 ( ًرهال4 ( تل3ِ ( ٍاید8 ( هاکر1ٍ

 ٞش چٝ حؼاػ٥ت پا٥٤ٗ ت٥ا٤ذ ....................... واٞؾ ٣ٔ ٤اتذ. -15

 ( جسئیات4 ( کٌتراست3 ٍضَح( 8 ( کیفیت  1
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 دس وذاْ حاِت، جؼٓ ٔتحشن تٝ صٛست ٔٙجٕذ ثثت ٣ٔ ؿٛد؟ -16

 زهاى ًَردّی زیاد است. (8          ( فاصلِ جسن از دٍرتیي زیاد است.                           1

 حساسیت زیاد است.( 4فاصلِ کاًًَی زیاد است.                                                (3

 تشا٢ عىاػ٣ ص٤ش ٘ٛس ٟٔتات٣ وذاْ حاِت ٚا٤ت تاال٘غ ٔٙاػة اػت؟ -17

1 )Day light 8 )flash 3 )fluorescent 4 )Auto 

 ٍٞٙا٣ٔ وٝ تاتش٢ دٚست٥ٗ ٘فؼٟا٢ آخش سا ٣ٔ وـذ چٝ تا٤ذ وشد؟ -18

  playbackازاستفادُ  (4 استفادُ از فلص (LCD 3استفادُ از  (8 ٍیسٍر استفادُ از (1

 اػت؟ CMOSوذا٥ٔه اص ٔٛساد ص٤ش، اص خصٛص٥ات ػٙؼٛس  -19

 ( پرحجن است.1

 ( تاتری تیطتری هصرف هی کٌد.8

 ( گراى است.3

 ( از کیفیت تاالیی ترخَردار است.4

 دس ا٤ٗ حاِت، تٕاْ تٙظ٥ٕات ٔشتٛط تٝ ػشعت ٚ د٤افشآٌ تٛػظ عىاع صٛست ٣ٔ ٥ٌشد؟ -21

1 )M 8 )A 3 )AV 4 )TV 

 ٥ٕٞـٝ تٟتش٤ٗ ٘مغٝ تشا٢ ٚاضح ػاص٢ ٤ه عىغ .................... -21

1)
3
 اتتدای هَضَع است.1

3 )
3
 اًتْای هَضَع است. 1

8 )
3
 اتتدای هَضَع است. 2

 ( ٍسط هَضَع است.4

 دس چ٥ؼت؟ تفاٚت اص٣ّ دٚست٥ٟٙا٢ آ٘اِٛي ٚ د٤ج٥تاَ -22

 ( لٌس4 ( ضاتر 3         ( سطح حساس تِ ًَر       8 ( دیافراگن 1
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 دٚ عأُ ٟٔٓ دس و٥ف٥ت عىغ وذأٙذ؟ -23

 ( کارت حافظِ ٍ هگاپیکسل 1

 ( ٍضَح تصَیر ٍ قدرت تفکیک3

 ( ػوق رًگ ٍ لٌس8

 ( ػوق رًگ ٍ ٍضَح تصَیر 4

  ؿىُ ٔماتُ ٘ـاٍ٘ش وذاْ حاِت ٣ٔ تاؿذ؟ -24

   ( هاکر8ٍ هٌظرُ( 1

   ( تایور4 اتَهاتیک (3

دس وذاْ ٤ه اص ٌض٤ٙٝ ٞا٢ ص٤ش، ا٘ذاصٜ پ٥ىؼّٟا دس دٚ حاِت ٚ ا٤ذٚتّٝ تٝ ٤ه ا٘ذاصٜ تال٣ ٣ٔ ٔا٘ذ ٚ و٥ف٥ت تص٤ٛش  -25

 حفظ ٣ٔ ؿٛد.

 ( زٍم اپتیکال4 ( زٍم دیجیتال3 (  ٍایدٍتل8ِ ( ٍاید 1

 عٙصش اص٣ّ عشاح٣ چ٥ؼت؟ -26

 ( تٌاسة4 ( حجن3 خط (8 ( کٌتراست 1

 دس ٥ٙ٥ٔاتٛسٞا٢ ا٤شا٣٘، وذاْ ٤ه اص تشو٥ة ٞا٢ ص٤ش ت٥ـتش ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٣ٔ ٌشفتٝ اػت؟ -27

 ( هستطیل4 ( دایر3ُ ( هرتغ8 ( هثلث 1

 وذاْ ٤ه اص ٌض٤ٙٝ ٞا٢ ص٤ش جضء عٙاصش خاف تصش٢ تٝ ؿٕاس ٣ٔ آ٤ذ؟  -28

 ( کٌتراست4 ( تؼادل3 ( تٌاسة8 ( اًداز1ُ

 دس وذاْ ػثه ٞٙش٢، خظ، تا اغشاق ٚ صشاحت ت٥ـتش٢ د٤ذٜ ٣ٔ ؿٛد؟ -29

 ( اکسپرسیًَیسن4 ( اهپرسیًَیسن3 ( اًتساػی8 ( طثیؼت گرا 1
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 دس وذاْ دٚسٜ، جؼتج٢ٛ تٙاػثات دس ا٘ذاْ ا٘ؼاٖ، ٔٛسد تٛجٝ ت٥ـتش٢ لشاس ٌشفتٝ اػت؟ -31

 ( تارٍک4 ( تیساًس3 ( رًساًس8 ( گَتیک 1

 ٤ه ِِٛٝ لغٛس سا .................... ٣ٔ ٘أٙذ. فضا٢ داخُ -31

 ( ضکل هٌفی4 ( حجن هثثت3 ( فضای هثثت8 ( حجن هٌفی 1

 تاعث جّٜٛ ت٥ـتش ٔع٣ٙ ٚ ا٘تماَ ٔفا٥ٞٓ ٣ٔ ؿٛد. ……………تٟشٜ ٌشفتٗ اص  -32

 حرکت (4 ریتن  (3 ( کٌتراست8 ( تٌاسة 1

 وذاْ سً٘ داسا٢ دسجٝ خّٛف ت٥ـتش٢ اػت؟ -33

 ( آتی4 ( سثسآتی3 ( فیرٍزُ ای8 ( سثس 1

 وذاْ ؿىُ، ٔظٟش لذست ص٥ٔٗ اػت؟ -34

 ( هستطیل4 ( هثلث3 ( دایر8ُ ( هرتغ1

 اٌش ػٝ ٘ٛس لشٔض،آت٣ ٚػثض سا تشو٥ة و٥ٙٓ وذاْ ٘ٛس حاصُ ٣ٔ ؿٛد؟ -35

 ( خاکستری4 ( قَُْ ای3 ( سفید8 ( سیاُ 1

 وذاْ دػتٝ اص سً٘ ٞا ٔٙـأ آ٣ِ داس٘ذ؟ -36

 ( رًگ اسیدی4 ( رًگ قلیایی3 ( رًگ رٍغٌی8 ( رًگ جَّری 1

 وذاْ ٌض٤ٙٝ تاعث ػأاٖ تخـ٥ذٖ ٔؤثش تٝ چ٣ٍٍ٘ٛ چ٥ذٔاٖ ٚ ٘ظٓ عٙاصش تصش٢ دس وادس اػت؟ -37

 ( تضاد4 ( ترکیة3 ( تقارى8 (تثایي 1
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 ٘ٛس ػف٥ذ، پغ اص عثٛس اص ف٥ّتش لشٔض ٚ ػا٤اٖ تٝ چٝ س٣ٍ٘ د٤ذٜ ٣ٔ ؿٛد؟ -38

 ( ًَری دیدُ ًوی ضَد4 تیرُ هی ضَد 3 ( قرهس هی ضَد8 (آتی هی ضَد 1

 وذاْ عٛأُ، دس ا٤جاد وٙتشاػت و٥ٕت ٘مؾ اػاػ٣ داس٘ذ. -39

 هیساى تیرگی رًگ –( هیساى رٍضٌی رًگ 8 هیساى تسرگی سطح –( هیساى خلَظ رًگ 1

 گرهی رًگهیساى  -( هیساى سردی رًگ4 هیساى ًسدیکی رًگ –( هیساى دٍری رًگ 3

 ٞٙشٔٙذاٖ ٘ماؽ، تشا٢ ا٤جاد دٚس٢ ٚ ٘ضد٤ى٣ اص وذاْ وٙتشاػت تٟشٜ ٣ٔ ٥ٌش٘ذ؟ -41

 ( ّوسهاى4 ( تِ رًگ3 ( هکول8 ( سردی ٍ گرهی1

 دس ػ٥اٜ ٔـك ٞا٢ ا٤شا٣٘، غاِثا وذا٥ٔه اص ا٘ٛاع وٙتشاػت، ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٣ٔ ٥ٌشد؟ -41

 تیرگی ٍ رٍضٌی( 4 ( سردی ٍ گرهی3 ( اضثاع8 ( تِ رًگ 1

 د٤ذٜ ٣ٔ ؿٛ٘ذ. ………. ٚ سٍٟ٘ا٢ ػشد ………ٚلت٣ اص ؿذت ٘ٛس واػتٝ ٣ٔ ؿٛد، سٍٟ٘ا٢ ٌشْ  -42

  تیرُ تر -( درخطاى تر8  رٍضي تر  -( خاهَضتر1

  رٍضي تر -( درخطاى تر4  دٍرتر  -( ًسدیکتر3

 .. ٕ٘اد٢ اص دا٘ؾ، سٚؿٙا٣٤ ٔع٢ٛٙ ٚ ٘ٛس ا٣ِٟ اػت.…………سً٘  -43

 ( زرد4 ( تٌفص3 آتی (8 ( سفید1

 دس ٞٙشٞا٢ دػت٣ عـا٤ش) ٔثُ ٥ٌّٓ ( وذاْ جٙثٝ سً٘، د٤ذٜ ٣ٔ ؿٛد؟ -44

 ( ارزضْای درًٍی ٍ زیثایی رًگ8 ( رًگ تِ ػٌَاى ػٌصر استؼاری1

 ( رًگ تِ ػٌَاى ػٌصری ًوادیي4 ( رًگ تِ ػٌَاى ػٌصر تجسوی3
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 وذاْ ٌض٤ٙٝ تش دلت ٚضٛح تص٤ٛش تأث٥شٌزاس اػت؟ -45

1 )Image size  8 )Mode 3 )Resolution 4) pixel  

 وذا٥ٔه اص اتضاس ص٤ش، أىاٖ ا٘تخاب وادسٞا٢ ٔٙظٓ ٚ ٞٙذػ٣ سا دس اخت٥اس لشاس ٣ٔ دٞذ؟ -46

1 )marquee 8 )Lasso 3 )magic wand 4 )quick selection 

 اػت؟تشا٢ چاج ٤ه تص٤ٛش س٣ٍ٘ تا ٤ه چاپٍش ػ٥اٜ ٚ ػف٥ذ، وذاْ حاِت ٔٙاػة تش  -47

1 )RGB  8 )Bit map 3 )CMYK  4 )Gray Scale 

 ٟٕٔتش٤ٗ ٤ٚظ٣ٌ ا٤ٗ فشٔت، لات٥ّت رخ٥شٜ فا٤ُ تا أىاٖ ال٤ٝ تٙذ٢ جذا ٣ٔ تاؿذ. -48

1 )PMP 8 )JPEG 3 )PSD 4)TIFF 

 ٔٙاػة تش٤ٗ ٔذَ س٣ٍ٘ تشا٢ چاج تصا٤ٚش وذاْ اػت؟ -49

1 )RGB  8 )CMYK 3 )HSB 4 )CIE LAB 

                                                      ٔماتُ جضء وذاْ دػتٝ اتضاسٞاػت؟تص٤ٛش  -51

 ( اتسار رسن4( اتسار ترداری                   3( اتسار رٍتَش                 8( اتسار ترش                      1

 ٣ٔ سٚد؟وذاْ ٤ه اص اتضاس ص٤ش، تشا٢ وٓ وشدٖ وٙتشاػت تص٤ٛش تٝ واس  -51

1 )Focus  8 )Sharpen 3 )Blur 4 )Dodge 

 تٝ چٝ ٔعٙاػت؟ Levelٌض٤ٙٝ  -52

 ( تصحیح رًگْای تصَیر8 ( تٌظین هیراى تیرگی ٍ رٍضٌی تصَیر1

 ( تٌظین درصد اضثاع رًگ در تصَیر4 ( جایگسیي کردى رًگْای هتضاد در تصَیر3
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 اػتفادٜ لشاس ٣ٔ ٥ٌشد؟تشا٢ تخت وشدٖ وُ تص٤ٛش، وذاْ ٌض٤ٙٝ ٔٛسد  -53

1 )Merge Down 8 )Flatten Image  3 )Merge visible 4 )linked Merge 

 اٌش تخٛا٥ٞٓ تص٤ٛش سا تٝ صٛست ٔا٤ُ ٘ـاٖ د٥ٞٓ اص وذاْ ٌض٤ٙٝ اػتفادٜ ٣ٔ و٥ٙٓ؟ -54

1)Warp                        8)Flip                             3)Skew                         4)Scale 

 تشا٢ ا٤جاد ٔاػه اص وذاْ ٔٙٛ اػتفادٜ ٣ٔ ؿٛد؟ -55

1 )Image 8 )Select 3 )Edit  4 )Layer 

 تا اػتفادٜ اص و٥ّذ ٥ٔا٘ثش......... اص ٔحذٚدٜ ا٘تخاب صشف ٘ظش ٥ٔـٛد. -56

1)Ctrl+E                      8)Ctrl+L                       3)Ctrl+D                      4 )Ctrl+S 

چٍٛ٘ٝ ٣ٔ تٛاٖ لؼٕتٟا٣٤ سا وٝ لثال تٛػظ اتضاس پان وٗ اص ٤ه تص٤ٛش حزف ؿذٜ اػت تٝ حاِت لثُ اص پان  -57

 وشدٖ تشٌشدا٘ذ؟

1 )Eraser tool      8 )Background Eraser 3 )History Brush         4 )Brush tool 

 چ٥ؼت؟ Bٛس اص ٔٙظ RGBدس ٔذَ س٣ٍ٘  -58

 ( رًگ آتی4 ( رًگ سثس3 ( رًگ فیرٍزُ ای8 ( رًگ سیا1ُ

 تشا٢ وٓ وشدٖ لؼٕت٣ اص ٘اح٥ٝ ا٘تخاب ؿذٜ اص وذاْ و٥ّذ، تٝ عٛس ٕٞضٔاٖ، اػتفادٜ ٣ٔ ؿٛد؟ -59

1 )Ctrl 8 )Alt 3) shift 4 )space 

 تا اػتفادٜ اص وذاْ ٌض٤ٙٝ ٣ٔ تٛاٖ ٔحذٚد٠ ا٘تخاب ؿذٜ سا ٌؼتشؽ داد؟ -61

 Contractد(  Similarج(  Featherب(   Growالف( 

 


