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شكاربردي شاخه كاردان –مسابقات علمي   

 «تئوري »دفترچه آزمون

 دوره مسابقات علمي ـ كاربردي شاخة كاردانش دهمينازدو
 

 (19 – 19)سال تحصيلي 

 

 عكاسي ديجيتالعنوان آزمون: 
 کد استاندارد نام استانداردآموزشي

 ف.ه-3/10-38 طراحي گرافيكي سياه و سفيد

 ف.ه-9/10-38 طراحي گرافيكي رنگي

 ف.ه-8/00-38 کاربر رايانه

 ف.ه-4/00-38 يپ رايانه ايتا

 ف.ه-0/13-34 عكاسي ديجيتال

 ف.ه-0/00-34 روتوش و ترميم عكس رايانه اي
 

 01تعداد سئوالات: 

 

 دقيقه   01  مدت آزمون:

 

 9  تعداد صفحه:

  : توجه

 هرسه پاسخ غلط يک نمره منفي دارد -0 

 باشدنمي        باشد  استفاده از ماشين حساب مجاز  مي  -2

 معاونت آموزش متوسطه

 دفتر آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش
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 هاي ديجيتالي هرچه حساسيت را ........... کنيم ، نياز به نور...........داريم .ر دوربيند( 0

 بیشتری –بیشتر  -ب                   کمتری      -کمتر - الف

 مصنوعی –بیشتر  -دکمتری                         -بیشتر    -ج

 

 ند از :سه عامل موثر بر عمق ميدان وضوح تصوير عبات( 2

 فاصله از سوژه –نورسنج  –شاتر  (ب  فاصله کانونی لنز            –دیافراگم  –شاتر  (الف

 فاصله کانونی لنز –فاصله از سوژه –دیافراگم  ( د        نورسنج                   –دیافراگم  –شاتر  (ج

 

 يده شود .کند تا جزئيات آن دتر ميهاي تره را روشننورپرکننده که سايه( 8

 fill  light -ب                                 key light -الف

 background  light  -د                                head  light -ج

 

 شود .با انتخاب اين گزينه و تنظيم آن در دوربين عكاسي ، دماي رنگ نور محيط تنظيم مي( 4

 AF-ب                                            WB-الف

 AE.L-د                                             ISO -ج

 

 شود .وارد شده به دوربين ......... ميباافزايش يک پله سرعت شاتر مقدار نور ( 5

 شوددو برابر می -ب  شود                                 کم می -الف

 شودر میسریعت -د                     شود              نصف می -ج

 

 در چه سالي بوجود آمد ؟ پايدار توسط چه شخصي و اولين تصويرثابت و( 0

 6281ژوزف نیسفور نی پس  -ب                              6281سر جان هرشل  -الف

 6821ابن هیثم   -د                                       6288لوئی داگر  -ج

 

 پنج مگا پيكسل يعني :( 7

 پنج میلیون پیکسل درواحد سانتی متر  -ب پنج میلیون پیکسل در واحد اینچ                      -الف

 پنج هزار پیکسل درواحد سانتی متر -د پنج هزار پیکسل  در واحد اینچ                           -ج
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 ز ........... مناسب است .براي اغراق هر چه بيشتر در پرسپكتيو ، لن( 3

 mm 82 -ب                                                       mm53 -الف

 mm 07 -د                                                       mm 82 -ج

 

کار رفته ه کشده است. تكنيک ب واضح و پس زمينه تار و ، فيكس وسوژه متحرک ،در يک عكس( 9

 ؟است دامک

 پانینگ -ب داجینگ                                                        -الف

 براکتینگ -د زومینگ                                                        -ج

 

 چيست؟علت آن  ،ناواضح است ( تمام تصوير عكاسي شده تار و01

 دست لرزش داشته است -ب                   سوژه درست واضح نشده است         -الف

 محیط کم نور بوده است -د ه حرکت داشته است                                  ژسو -ج

 

 گردد .يمات دوربين به حالت اوليه بر ميگزينه زير تمام تنظ (با00

 RESET ALL -ب                                                 FORMAT -الف

 CUSTOM -د                                                     DELET -ج

 

ات دوربين بعد از عكاسي انجام بعضي از تنظيم هاي عكاسي که به صورت خام است و( فرمت دوربين02

 .گيرد مي

 JPEG -ب                                                         TIFF-الف

 GIF -د                                                         RAW -ج

 

 ، اين گزينه نور سنج مناسب است.راي نورسنجي دقيق از يک بخش سوژه( ب08

 SPOT -ب                                                  MATRIX -الف

 CENTER WEITH -د                                                      MULTY-ج

 

اغراق  ............. و ............در ابعاد موضوع به صورت  ،شم سوژه قرار گيرد( اگر دوربين بالاتر از خط چ 04

 شود .مي

 سادگی نظم و -دطولانی            کشیدگی و -ج   حقیرتر کوچک و -ببزرگی        عظمت و -الف



 
  عكاسي ديجيتال سؤالات آزمون تئوري :

4 
 

 
شكاربردي شاخه كاردان –مسابقات علمي   

 کند .مي دوربين رابه عكاس واگذار ( مد دوربين که اختيارتنظيم سرعت05

 Sیا   TV -ب                                                             M -الف

 P -د                                                      AVیا   A -ج

 

صورت اتوماتيک  هاي کوچک  صورت، اين بهابزاردر فتوشاپ وکليک بر روي لكه( با انتخاب اين 00

 شوند .حذف مي

 SPOT  HEALLING  BRUSH  TOOL -ب                                RED EYE   TOOI -الف

 PATH TOOL -د                                       BLUR  TOOL -ج

 

 کنيم .که خيلي تيره شده است را روشن مي( با اين ابزار مناطقي از تصوير را 07

 DODGE  TOOL -ب                                 SPONGE  TOOL -الف

 BURN  TOOL -د                                   BRUSH   TOOL -ج

 

 يابد .فضاي اطراف عكس افزايش مي  CANVAS  SIZE ( با اعمال 03

 یا پائیناز سمت بالا  -ب از سمت چپ یا راست                                 -الف

 هرسه مورد -د     از چهار طرف                                         -ج

 

پذيري با ابزار سفيد کرد، که قابليت رنگ توان عكس رنگي راسياه و( باکدام گزينه در فتو شاپ مي09

 را نداشته باشد . قلم مو

 BLACK& WHITE -ب                                   DESATURATE -الف

 GRAYSCALE -د                                        LAB COLER -ج

 

توان ته رنگ قرمز يک عكس را افزايش چه رنگي مي ، باCOLOR  BALANCE( در گزينه 21

 حذف کرد ؟

 GREEN  -د                 BLUE -ج  RED -ب             CYANE -الف

 

چه حالتي بايد  ، مد لايه درسفيد در فتو شاپ با ابزار قلم مو اه و( هنگام رنگ کردن يک عكس سي20

 باشد؟

 COLOR -د   NORMAL -ج  MULTYPLY -ب   VIVID -الف
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شود و با هم مقايسه    بعد از آن ديده مي هاي قبل واي براي تنظيم رنگ تصوير، که رنگه شيو (22

 ؟گرددمي

   VARIATION -ب     POSTERIZE -الف

 THRESHOLD -د     EQUALIZE -ج

 

  HEALINGميمو ابزار تر CLON STAMP ابزار رتوش  با هاي کمكي هنگام کار(کليد28

BRUSH   چيست؟ 

 SHIFT -د    ALT -ج  ESC -ب    CTRL -الف

 

 هاي ايجاد شده در فتو شاپ را يكي نمود .توان تمام لايهاين گزينه مي ( با24

 MEARG   VISBLE -ب                              MERGE  DOWN -الف

 FLATTEN  IMAGE -د                            MEARG   LINKED -ج

 

 توان بر روي مناطق روشن و تيره تصوير تاثير گذاشت .( با انتخاب اين گزينه و تنظيمات آن مي25

   LEVEL -ب       EXPOSURE -الف

 هر سه مورد -د      CURVES -ج

 

 ود ؟شمداوم  از کدام خط استفاده مي دادن حرکت سيال و راي نشان( ب20

 دوار و منحنی -د مایل و عمودی -ج عمودی افقی و -ب  مایل و افقی -الف

 

 شود ؟عمولا باعث چه عاملي در تصوير ميم گيري از کنتراست در تصويربهره (27

 و رفتگیبرجستگی و فر -د  یکنواختی  -ج  پایداری -ب   جذابیت -الف

 

 شود ؟واقعي در آثار هنرمندان کدام سبک بيشتر ديده مي سازي خيالي و غير( فضا23

 اکسپرسیو نیسم -د رئالیسم -ج سیونیسمامپر -ب   لیسمرئاسور -الف

 

 ( عملكرد متقابل دو يا چند خصوصيت متضاد عناصر بصري :29

 پرسپکتیو -د   ریتم -ج  توازن -ب  کنتراست  -الف
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 باشد .قدرت، زمين، استحكام و صلابت مي  :مظهر اشكال زير ميک از( کدا81

 بیضی -د   مثلث -ج  مربع -ب  دایره -الف

 

 هاي مكمل بسيار استفاده شده است ؟آثارکدام گروه از نقاشان از رنگ ( در80

 هارئالیسم -د هاسوررئالیست -ج هاامپرسیونیسم-ب  هانیسماکسپرسیو -الف

 

 نگاه کردن يعني ......... ي ...........و( ديدن يعن82

 بدون کنجکاوی ـ دقت  (ب             بدون دقت                          ـ دقت ( الف

 دقت ـکنجکاوی  (د دقت وکنجکاوی                   ـبدون کنجکاوی  (ج

 

 شود ......هاي کادر نزديكتر مي( هرچه نقطه به لبه88

 سنگینی است دهنده وزن و نشان -ب    تعادل استدهنده  نشان -الف

 کندمیالقاء  سادگی را آرامش و -د   کندمی به چشم وارد بصری بیشتر فشار -ج

 

 هاي تجسمي چيست؟( خط در هنر84

 روی کاغذ بر مداد اولین اثر -ب    فضا حرکت سطح در -الف

 سطح محل برخورد دو -د   ای کوچک در کادر بزرگدایره -ج

 

 شوند .ان دو رنگ ............ محسوب ميرنگ روبروي هم به عنو دو هر ( درچرخه رنگ، 85

 ترانسپارنسی -د   هماهنگ  -ج  مکمل -ب  هم خانواده -الف

 

 باشند ؟ترين طول موج ميترين و کوتاه( کدام رنگ داراي بلند 80

  قرمز  ـ آبی  بنفش (ب     نارنجی ـآبی ( الف

 قرمز ـسبز  (د     نارنجی ـسبز آبی  (ج

 

 باشد .ترين رنگ ............. ميترين رنگ.............وتيره( روشن87

 بنفش –زرد  (د   آبی –نارنجی  (ج  بنفش  -نارنجی  (ب قرمز  -زرد  (الف
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 ، انرژي بصري ............بندي غير متقارن( درترکيب83

 شوداحساس میپرتحرک وپویاتر  -ب     وجود ندارد -الف

 شودمتقارن دیده می -د    شودمتعادل پدیدار می -ج

 

 باشد .( معادل واژه فرم ............. مي89

 سطح -د   حجم -ج  شکل -ب   ترکیب  -الف

 

 د نسارمي اين جمله کدام مفهوم نقطه را  "شود.اق از فاصله دور يک نقطه ديده ميپنجره يک اط" ( 41

 ذهنی بودن نقطه -ب    ی نقطه روشن تیرگی و -الف

 اندازه نسبی نقطه -د      ملموس بودن نقطه -ج

 

 گيرد .فضا از طريق ........... صورت مي( درک 40

 ب و الفرد امو -د          سایه روشن  -ج  ابعاد -بفاصله                      -الف

 

 ؟اهد آوردوجود خوه هاي صحرا، کدام ريتم را ب( حرکت باد روي شن42

 تکامل -د  موجی -ج  متناوب -ب   یکنواخت  -الف

 

 دهد؟خاکستري خنثي برروي زمينه نارنجي، به چه رنگي خود را نشان مي( يک دايره 48

 خاکستری تیره -د   خاکستری روشن  -ج   نارنجی -ب  آبی  -الف

 

 ؟شوندگر ميابعاد بزرگتري جلوه زمينه  با کدام ها روي( رنگ44

 سیاه -د  خاکستری  -ج  سفید -ب  رنگی-الف

 

 آيد ؟تكرار خطوط بدست مي هاي زير با استفاده از تراکم واز بافت يک( کدام45

 ب و الفرد امو -د  طبیعی -ج  یمیستر -ب  تصویری  -الف

 

 شود ؟هاي غير ضروري رايانه استفاده ميپوشه ها و( ازکدام برنامه براي حذف فايل40

 system  restore -د  defragment -ج  fragment -ب        disk cleanup -الف
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 توان سيستم را مجدد راه اندازي کرد ؟ط کدام يک از کليد هاي صفحه کليد، مي( توس47

 alt + shift -د    ctrl + alt + del -ج shift + del -ب   ctrl + esc -الف

 

 شود ؟گزينه در نوار ابزار استاندارد، انتخاب مي م، کداها( براي مشاهده ساختار درختي پوشه43

 forward -د  search -ج  properties -ب    folders -الف

 

 ، روي يک ديسک چه نام دارد ؟هاي متحدالمرکز( دايره49

 سیلند -د   سکتور -ج  قطاع -ب   شیار -الف

 

 توانند خود را کپي نموده و زياد شوند؟بدون استفاده از برنامه ميزبان، مي ،ها( کدام نوع از ويروس51

 multipart  virus -د    Trojan -ج  worm -ب    e-mail  virus -الف

 

 شود .ميسبب ..........    read  only ( ويزگي 50

 مخفی شدن فایل انتخاب شده -ب      تغییر در محتوای فایل -الف

 غیر قابل خوانده شدن فایل -د        قابل ویرایش شدن محتوای فایل انتخاب شده   غیر -ج

 

 ( براي بستن پنجره باز در ويندوز :52

 minimize -د   alt + f2 -ج  restore -ب     alt + space -الف

 

 شود ؟تايپ شده قبلي استفاده مي کاراکترجهت پاک نمودن حروف و  (از کدام کليد58

 enter -د   back  space -ج   del -ب    space  bar -الف

 

 شود ؟چندين ستون به جلو ، استفاده مي نما به......... براي پرشي يكباره مكان( ازکليد ....54

 tab  -د   back  space -ج space  bar  -ب    enter -الف

 

 شود ؟( براي ادغام چند خانه از جدول، از کدام گزينه استفاده مي55

 merge  cells -د    delet  cells -ج split  sells  -ب     insert -الف
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 شود ؟به صورت تمام صفحه استفاده مي ند،( از کدام مد نمايش جهت نشان دادن س50

 full screen reading -د   draft -ج print layout  -ب   out  line -الف

 

 رود .هاي انتخاب شده جدول بكار ميانه( براي تغيير رنگ پس زمينه خ57

 shading  color -د  line color -ج font color -ب    border color -الف

 

 گردد ؟هاي اطراف سند، کدام گزينه استفاده ميبراي تنظيم حاشيه (53

 add pages -د  page number -ج page setup -ب  head and footer -الف

 

 وجود دارد ؟  word هاي زير در سند ذخيره يک از پسوند( کدام59

 gif -د    jpg -ج  doc -ب      bmp -الف

 

 شود ؟کدام گزينه پيگيري مي ،  word( جهت درج نماد بخصوصي در 01

 insert > symbol -ب      insert > picture -الف

 tools > picture -د     tools > symbol  -ج

 

 

 

 

 موفق باشيد


