
 دلیمِ 60سئَاالت تئَسی سضتِ ػکبسی دّویي دٍسُ هسبثمبت ػلوی ٍکبسثشدی  ضبخِ کبسداًص                     هذت 

   ؟ثجت ضذ  چِ سبلی  اٍلیي ػکس دس-1

 1819 (د      1842(ج    1836 (ة        1826  (الف

  ؟ چیست -------هٌظش یبة   ًبم دیگش-2

  شاگندیبف (د      ضبتش   ( ج     ٍیضٍس ( ة     اپشچش(الف  

 ؟دیبفشاگن چیست   ٍظبیف  اص هْن تشیي  یکی -3

 سشػت   کٌتشل (د      کٌتشل ًَس ( ج      کبدس  تٌظین (ة    تٌظین ػکس (الف

   ؟چٌذ دسخِ است  ًشهبل  یک لٌض  دیذ  صاٍیِ  -4

 دسخِ  65(د             دسخ46ِ (ج          دسخِ 32(ة             دسخِ 40 (الف

 ؟دس تصَیش داسد   تبثیشی  حسبسیت ثبال چِ -5

 تبثیشی ًذاسد  (د             ًشهبل ایدبد تصَیش (ج             کشدى پش کٌتشاست(ة              تکٌتشاس کشدى کن(الف 

استفبدُ -----اص ضذهَسد ًیبص ثب  هسذٍد کٌٌذُ  سٍی حلمِ  لیذ ضذُ  اص صهبى  دس هَالؼی کِ صهبى عَالًی تش -6

 . هیطَد

 500سشػت   (د      Bسشػت   (ج    125سشػت (ة        30سشػت   (الف

 .لشاس داسد  --------دس   هشکضی  کٌٌذُ  هسذٍد -7

   ًَس سٌح (د        اپشچش ( ج       ضبتش (ة       لٌض(الف 

 ؟ است ----------  صاٍیِ دیذ آى  کوتش  فبصلِ کبًًَی  ّش چِ  -8

 ًشهبل  (د        تبثیشی ًذاسد  (ج    کوتش (ة     ثیطتش  (الف

   .داسد ثیطتشی ثشدسکب --------  یػکس ّبلٌض تلِ دس -9

 هؼوبسی  (د      آتلیِ (ج     عجیؼت (ة     خبًَادگی  (الف



 ثشای ًبم گزاسی چِ لسوتی دس دٍسثیي ّب ثِ کبس هی سًٍذ؟T.T.Lسیستن -10

 د(لٌض  ج(ًَسسٌح  ة(دیبفشاگن  کٌٌذُالف(پشدُ هسذٍد 

 دس سٍش اٍپي فالش اص چِ سشػتی استفبدُ هیطَد  -11

         B   (د                    30 ( ج                  250 (ة                   125  (الف

     است.-----تَصیِ هیطَد  ثشای ظَْسهبیی کِ ثْتشیي د-12

 دسخِ  100 (د                 دسخ10ِ(ج               دسخِ 30 (ة                   دسخِ 20 (الف

  .ػشضِ هیطَد ------ٍ -----فیلن هؼوَال ثِ دٍ صَست   داسٍّبی ظَْس-13

 ّیچ کذام (د      خبهذٍهبیغ  (ج                 هبیغ ٍپَدس (ة      هبیغ ٍخبهذ (الف

 ؟هی ضَد  ثِ ٍسیلِ کذام ٍسیلِ اًدبم  چبح ػکس -14

 آگشاًذیسوبى (د       تکٌتبک (ج            اهَلیسیَى (ة     ثجَت (الف

 .است  -----ٍ----هؼوَال صهبى ظَْس کبغز ّبی ػکبسی ثیي -15

 دلیم3ِتب (1د        دلیم5ِتب 2 (ج        دلیم2ِتب 1(ة      دلیمِ 4تب 3(الف 

 ؟ستًی  ػوك هیذاى  ایدبد ػَاهلکذام هَسد اص  -16

 فبصلِ سَطُ    (د   ػذد دیبفشاگن (ج  سشػت ضبتش (ة فبصلِ کبًًَی  (الف

  ؟هیلویتش ثِ چِ چیضی هؼشٍف است1200هیلیوتش تب 400فبصلِ کبًًَی  -17

 ٍایذ  (د         فتَ فلَ (ج        سَپش تلِ فتَ(ة       تلِ فتَ (الف

 ؟هتغیش چِ ًبم داسد   ثب فبصلِ  لٌض -18

             تلِ  (د          صٍم (ج          ًشهبل (ة     ٍایذ (الف

  ؟هَاسدی استفبدُ هی ضَد   دس چِ  tiff لبلت ّبی-19

 الف ٍج (د          ایٌتشًت  (ج         چبح (ة          ٍة  ( الف



  ؟ستیچ rawلبلت   هؼٌبی  -20

 سبدُ (د     رخیشُ سبصی  (ج       فتَ ضبح (ة      خبم(الف 

  : ػجبستٌذ اص  ًَس ّبی اصلی -21

 سجض  لشهض صسد (د      لشهض  ًبسًدی  آثی (ج        لشهض آثی  سجض (ة         آثی  صسد لشهض (الف

 .یٌذ هی گَ  ------- سا دیدیتبل  دس حسگش دٍسثیي  هَخَد  تؼذاد پیکسل ّبی -22

 لذست تفکیک(د              هگب (ج     سٌسَس (ة       ثبیت  ( الف 

  .لشاس داسد --------دس   کبًًَی کٌٌذُ  هسذٍد -23

   ثذًِ  (د        اپشچش ( ج       ضبتش (ة       لٌض (الف

 .است  ----------  صاٍیِ دیذ آى  ثیطتش  فبصلِ کبًًَی  ّش چِ  -24

 ًشهبل  (د        تبثیشی ًذاسد ( ج    کوتش(ة      ثیطتش  (الف

  کشد؟استفبدُ  ثبیذ  چِ سشػتیاص   دس ضت ثذٍى فالش ثشای ػکبسی -25

    B( د              30 (ج               (250ة              125 (الف

 ػوك هیذاى ٍضَح تصَیش ثب ثستي دیبفشاگن چگًَِ هی ضَد؟-26

 د(کن  ج(صیبد  الف(تیشُ               ة(سٍضي

 ،سًگْبی هکول خَد سا ثِ چِ حبلتی تغییش هیذٌّذ؟دس ػکبسی سیبُ ٍ سفیذفیلتش ّبی سًگی -27

 سٍضي تش هی ضًَذ  ج(تیشُ تش هی   ضًَذ  ة(ثِ سًگ فیلتش دس هی آیذ  الف (ضفبف تش

 هیطَد.----تغییش یبثذ ،ضذت ًَس 8/2ثِ  4اگش ػذد دیبفشاگن اص -28

 ثشاثش هی ضَد 4د(  ثشاثش کن هی ضَد2ج(   ة(تغییش ًوی کٌذ  ثشاثش2الف(

 ؟چیست  ضبتش  ٍِظیف -29

 سشػت   کٌتشل (د      کٌتشل ًَس ( ج      کبدس  تٌظین (ة    تٌظین ػکس (الف



 گشفتِ هی ضَد.------دس سٍش ًَس سٌدی هستمین ،ًَس سٌح ثِ عَس -30

 ة(هستمین ثِ عشف هٌجغ سٍضٌبیی الف(هبیل ثِ عشف دٍسثیي

 د(هستمین ثِ عشف هَضَع ج(هستمین ثِ عشف دٍسثیي

 ى سبختِ هی ضَد چِ ًبم داسد ؟ آفضب  یب سغحی کِ  اثش تدسوی دس ی ذٍدُ هح-31

 الف( کوپَصسیَى             ة(  ثبفت                   ج( کبدس                     د( تؼبدل 

 کذام  ًَع خظ ثشای ًوبیص حشکت  سیبل ٍهذاٍم هالیوت ٍهالعفت ثِ کبس گشفتِ هیطَد ؟-32

 ة( افمی               ج( هبیل            د( هٌحٌی       الف( ػوَدی     

ثبس   ًمبضی .........خظ ثب اغشاق ٍصشاحت ثیطتشی دیذُ هی ضَد ٍّوِ ی اًشطی ثصشی خَد سا ثِ ًوبیص هی آدس -33

 گزاسد؟

 الف(اهپشسیًَیست          ة (  اکسپَصسیًَیست         ج ( کَثیسن             د(ایشاًی 

 ذام ضکل ٌّذسی ًوبد ًشهی لغبفت سیبلیت تکشاس دسٍى گشایی ٍ اساهص سٍحبًی است ؟ک-34

 الف(هثلث             ة(هشثغ             ج( دایشُ              د( لَصی 

 ضکلی کِ داسای سِ ثؼذ است چِ ًبهیذُ هی ضَد ؟ -35

 سغحالف (خظ            ة( ثبفت             ج( حدن              د( 

 اص چشخص سغح هشثغ ضکل کذام حدن حبصل هی گشدد؟ -36

 الف(هخشٍط           ة( استَاًِ        ج(کشُ               د( ّوِ هَاسد 

 یک حدوی هی تَاًذ ........ ثبضذ. یثشخستِ  یبثخص فشٍسفتِ -37

 الف(ثبفت         ة(خظ                     ج(سغح             د( ًمغِ

 ?کذام ًَع اص خظ هؼبًی سا ثِ عَس هستمین  ثِ هخبعت هٌتمل هی کٌذ -38

 الف(ًَضتبسی    ة(هستمین           ج( کح              د(هٌحٌی 



 خظ .......... اهپشسیًَیستیثبس آدس -39

 هی ضَد ٍّوِ ی اًشطی ثصشی  خَد سا ثِ ًوبیص هی گزاسد . الف(ثب اغشاق ٍ صشاحت ثیطتشی دیذُ

 گبّی پش اّویت داسد  ٍدس ایدبد ٍحذت ثصشی ٍاستجبط  ػٌبصش ًمص تؼییي کٌٌذُ ای داسد.ة(خبی

 ج(فبلذ صشاحت ٍاص ثجبت ٍپبیذاسی ثشخَسداسست .

 د(ًوبیص گش اضیب ًوی ثبضذ ٍ ًمص اى ّب دس ثیبى سبختبس ثصشی ٌٍّذسی هی ثبضذ .

 ل کذاهٌذ؟بضکاى آیٌذ آهی  ًْب ثِ ٍخَدآثؼذی سِ ضکل ٌّذسی یب تشکیجی اص  2کلیِ سغَح -40

 لَصی ثیضی             ة ( دایشُ هثلث هشثغ            ج( هثلث دایشُ لَصی            د(هستغیل دایشُ لَصی    الف( هشثغ

 ذ ؟ٌیآت ثصشی خبظ ثِ ٍخَد هی اکذام ًَع ثبفت ّب ثِ سٍش ّبی گًَبگَى تدشثی ٍ ثشای ایدبد تبثیش-41

 ة( تشسیوی         ج ( ّش دٍ                د( ّیچ کذام    الف( تصَیشی          

 کذام تؼشیف ثشای ثبفت دسست هی ثبضذ ؟-42

 ى ثبفت هی گَیٌذ .أالف (ّش ضی یب ّش ضکلی داسای پَستِ دسًٍی است کِ ثْ

 ى ثبفت هی گَیٌذ .آة( ّش ضی یب ّش ضکلی داسای خضئیبت هیکشٍ سکَپی است کِ ثِ 

 ى ثبفت هی گَیٌذ .آی داسای ظبّش خبصی است کِ ثِ ج(ّش ضی یبّش ضکل

 ى ثبفت هی گَیٌذ .آد( ّش ضی یب ّش ضکلی داسای خبصیت اثش گزاسی است کِ ثِ 

 حشکت ٍ تغییش ضکل هبُ اص ّالل ثبسیک  تب لشظ  کبهل سا هی تَاى چِ ًَع سیتوی   ًبهیذ ؟-43

 د(تکبهلی        الف( هتٌبٍة          ة( هَخی           ج( یک ًَاخت  

فضبیی ثِ تذسیح  كضکلْبیی کِ اص ًظش اًذاصُ ٍالؼی یکسبى ّستٌذ ثشای ایدبد ػو صیدس کذام  ضیَُ سِ ثؼذی ًوب – 44

 ًْب کوتش هی ضَد ؟آکَچک تش ًطبى دادُ هی ضَد   ٍثِ ّویي ًسجت ّن فبصلِ هیبى 

 ح          د( ّوِ هَاسد ضَش ٍیالف( تغییش اًذاصُ          ة( تغییش سًگ          ج( تغی

 ًمبضبى کَثیسن هؼوَال اص چِ ًَع فضب سبصی ثشای خلك اثبس تدسوی خَد استفبدُ کشدُ اًذ ؟-45



 ثؼذی 3ثؼذی              د (  2الف ( ٍّوی             ة( ّوضهبى           ج( 

 کذام یک اص سًگْبی صیش هفَْم داًص ٍ ایوبى هؼٌَی سا ثیبى هیکٌذ؟-46

 لف(آثی                             ة(صسد                          ج( ثٌفص                           د( سجض               ا

 اص تشکیت افضایطی سًگْبی سجض ٍ لشهض چِ سًگی حبصل هی ضَد؟-47

 ج( هبطًتب)لشهض اسغَاًی(                  د( صسدالف( سبیبى)آثی فیشٍصُ ای(                ة(سفیذ                            

 اص هخلَط کشدى سِ سًگ اصلی لشهض، آثی ٍ صسد چِ سًگی ثذست هی آیذ؟-48

 سٍضي سًگی گشم ٍ-(د   ج(خبکستشی تیشُ               الف( سفیذ                                ة(سًگی سٍضي                      

 ثب ّن تشکیت هیطًَذ .................. یویبییضٍلتی دٍ سًگ  -49

 الف(  دسخطص سًگیي یکذیگش سا خٌثی هیکٌٌذ                                  ة(دسخطص آًْب ثیطتش خَاّذ ضذ

 ذج( دسخطص آًْب تغییشی ًخَاّذ کشد                                              د( دسخطص سًگْب ثِ اضیبء سًگی هیشس

 اًذیطِ ، فکش ٍ حشکت سا هی تَاى ثب ........................... ًطبى داد ؟ -50

 هطکی  (لَُْ ای                         د (ج                         سجض (صسد                          ة (الف

 سًگ هتضبد ٍ هکول چِ هؼٌبیی داسد ؟ (51

        لشاس داسًذ  ّنسًگ دس همبثل سًگْبیی کِ دلیمب دس چشخِ  (الف

 کِ دس تشکیت سًگ هب ٍخَد ًذاسد یسًگ (ة  

     سًگ ّبی سشد ٍ گشم (ج

       د(ّیچکذام

 خصَصیبت فشم هشثغ ثب کذام سًگ ثیطتش ّوخَاًی داسد ؟ -52

 سجض (د              ثٌفص     (ج                   لشهض        (ة                            صسد (الف

 .اص تشکیت سًگْبی اٍلیِ ٍ سًگْبی ثبًَیِ  ......................... حبصل هی ضَد -53



 سًگ دسخِ سِ  (د       سًگ دسخِ دٍ    (ج           سًگ دسخِ یک  (ة                   سًگ هکول (الف

 ......................تیشُ تش کشد.ثغَس کلی هیتَاى سًگْب سا ثب ..................سٍضٌتشٍثب .--54

 آثی-لَُْ ای                        د( ًبسًدی-سیبُ                          ج( ًبسًدی-سیبُ                      ة(صسد-الف( سفیذ

 سًگْب داسای چٌذ ًَع کٌتشاست هی ثبضٌذ؟ -55

 ج( ّفت                                             د( ّطت                         الف( سِ                                ة(پٌح        

 ّش یک اص سًگْبی دسخِ دٍم هکول یکی اص سًگْبی ..........................است. -56

 اصلی                              د(                                        ج( پبسبط                                  سشدٍ گشمة(                                 هکولالف( 

 دسخبت هختلف سٍضٌی یک سًگ سا هیضاى .................... آى سًگ هیگَیٌذ.-57

 د(ّوِ هَاسد    الف( ضذ ت سًگ                      ة(دسخِ سیشی                     ج( خلَظ سًگ                           

 کذام سًگ دس ایشاى همذس ضوشدُ هیطَد؟-58

 (  سجضالف( آثی                                 ة(صَستی                          ج( ثٌفص                                           د 

 کذام سًگ هشهَص ٍ اثْبم ثشاًگیض است؟-59

 ة(ًبسًدی                            ج( ثٌفص                                    د( خبکستشی            الف( آثی                     

 ثیطتش اص کٌتشاست ..................استفبدُ هیطَد آثبس چبح دستیدس -60

 د( سًگْبی هکول                          الف( تیشگی ٍ سٍضٌی                  ة(سشد ٍ گشم                      ج( تِ سًگ       

 

  


