
 
 توليد محتوي الكترونيكي: تئوري آزمون سؤاالت

  

 
كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 

 

 «تئوري» دفترچه آزمون

 شانزدهمين دوره مسابقات علمي ـ كاربردي شاخة كاردانش
 

 )سال تحصيلي 97 – 96(

 

 

 توليد محتوي الكترونيكي: عنوان آزمون
 کد استاندارد نام استانداردآموزشي

 ه.ف 78/5/55 کاربر ميكس صدا و تصویر

 ه.ف 78/55-2 طراح امور گرافيكي با رایانه
 

 

 06 :االتتعداد سئو

 

 دقيقه  06: مدت آزمون

 

 صفحه 9:  تعداد صفحه

 

 : توجه

 هرسه پاسخ غلط یک نمره منفی دارد  -1   

    باشدنمی     باشداستفاده از ماشین حساب مجاز  می  -2             
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 كاربر ميكس صدا و تصویر

----------- 

 براي کداميک از ورودي زیر فعال است ؟ Options در بخش Multipleگزینه   Snagitدر نرم افزار  (5

5) Screen    2) Window   3) Active Window   4)Menu 
 

 ؟کندتناسب بين پهنا و ارتفاع تصویر حفظ مي کداميک  Watermarkدر پنجره تنظيمات  Snagitافزار در نرم (2

5) Emboss Image     2)  Watermark Size   

3)Use Smooth Scaling    4)  Keep Aspect Ratio  
 

 رادر هنگام عكس گرفتن از پنجره تعيين کرد؟ Scrollبا کدام گزینه مي توان جهت  Snagitدر نرم افزار  (3

5)Scroll from top      2) Scroll Direction  

3) Scroll Delay     4) Scroll from Down  
 

 روشنایي عكس گرفته شده از صفحه را تغيير داد؟با کدام  جلوه  مي توان ميزان  Snagitدر نرم افزار  (4

5) Color Depth    2)  Color Correction  

3) Color Substitution     4) Image Resolution 
 

چره   Video Capture Preferencesد ر پنجرره   Capture Layered Windowsگزینره    Snagitدر نررم افرزار    (5

 کاربردي دارد؟

 یر متحرکگرفتن فيلم از تصاو (5

 نمایش آیكن فيلم  در بخش نمایش آیكن ها(2

 مخفي کردن کادرمستطيل شكل گرفتن فيلم (3

 نمایش دادن کادرمستطيل شكل گرفتن فيلم(4
 

 واحد سنجش شدت صوت چيست؟ (0

 وات بر متر مربع(4   ميلي ثانيه (3  کيلوهرتز(2  هرتز (5
 

 چه نام دارد؟پيماید مسافتي که موج در مدت یک دور ه ي تناوب مي (8

 طول موج(4   بلندي (3  ارتفاع (2  دامنه (5
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 است؟ Lyricsکداميک از فرمت هاي صوتي زیر داراي ویژگي  (7

5) Midi   2) Wav  3) Wma    4)Wmv 
 

 کداميک از فرمت هاي صوتي زیر داراي حجم کمتر و فشردگي بيشتر است ؟ (9

5) Mp3   2) Wav   3) Wma    4)Wmv 
 

 كتورهاي زیر براي اتصال ميكروفن استفاده مي شود؟کداميک از  کان (56

5) Xlr    2) Rca   3) Lxr   4)Acr 
 

 کداميک از ميكروفن هاي زیر براي ضبط صدا در استودیوهاي موسيقي کاربرد دارد؟ (55

 مخزني(4  خازني (3  کریستالي (2  زغالي  (5
 

 را بر روي فایل صوتي تعيين کرد؟با کدام پارامتر مي توان عنوان آلبوم  Auditionدر نرم افزار  (52

5) %S   2) %D   3) %A   4)%G 
 

 براي باز کردن فایل با امكان تغيير مشخصات از کدام دستور زیر استفاده مي شود؟ Auditionدرنرم افزار  (53

5)Open Recent  2) Open Append  3) Open As   4) Import As 
 

 صداست......  ميزان دهنده نشان عمودي کشخط و زمان خط دهنده نشان افقي کشخط Auditionدر برنامه  (54

 طنين(4  بلندي (3  ارتفاع (2  فرکانس  (5
 

مي توان صداي محل ...... با پایين نگه داشتن کليد  Scrub Toolودر هنگام کار با ابزار  Auditionدر نرم افزار  (55

 قرارگيري خط زمان را پخش کرد؟

5) Ctrl  2) Shift   3) Alt    4) Alt+Shift 
 

 .  در سایر نرم افزارها استفاده کردتوان براي ميكس صدا و تصویر با کدام نوع مارکر مي Auditionدرنرم افزار  (50

5)Index Marker     2) Track Marker 

3) Cue Marker     4) Beat Marker 
 

 صوتي مارکر اضافه کرد؟به فایل  Edit viewبا کدام کليد مي توان در محيط  Auditionنرم افزار  در (58

5)F10   2) F8    3) F6    4) F4 
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

محتویات حافظه موقت با امواج صوتي جاري ترکيب   Mix Pasteبا کدام گزینه دستور  Auditionنرم افزار  در (57

 و به صورت نمونه به نمونه در امواج صوتي مقصد ضرب مي شود؟

5) Crossfade 2) Overlap   3) Replace  4 )Modulate 
 

-هاي چپ و راست ميایجاد تكرار رفت و برگشتي در کانال سبب Audition افزارنرم Echo در جلوهکداميک  (59

 شود؟

5) Echo Delay      2) Echo Level 

3) Echo Boost    4) Echo Bounce 
 

ت صدا را کدام گزینه  تاخيرهاي اعمال شده روي کانا لهاي چپ و راس Auditionنرم افزار  Flangerدر  جلوه  (26

 بر حسب درجه تنظيم مي کند ؟

5) Intial Delay Time      2) Feedback 

3) Final Delay Time     4) Stereo Phasing 
 

 ازکدام گروه جلوه اي مي توان براي حذف نویز و هاگيري صدا استفاده کرد ؟ Auditionدر  نرم افزار  (25

5) Restoration   2) Distortion  3)    Special  4) Reverb 
 

کدام روش زیر مي تواند هرگونه تغيير در کليپ اصلي را بر روي کليپ هاي کپي نيز  Auditionدر  نرم افزار ( 22

 اعمال کند ؟

5) Copy Unique Here    2) Move Here   

3) Copy Reference  Here    4) Copy Resource  Here 
 

 توان یک کپي تكراري از شيار مورد نظر ایجاد کرد ؟ با کدام دستور مي Auditionدر  نرم افزار (23

5) Delete Selected Track   2) Cut Selected Track 

3) Copy Selected Track   4) Duplicate Selected Track 
 

 چند پيكسل است؟ NTSCاندازه کادر در استاندارد تلویزیوني (24

5) 720*576   2) 720*480   3) 1024*768   4) 1280*720 
 

 کداميک از کابل هاي ویدیویي زیر کيفيت تصویر باالتري دارد ؟(25

5) S-VHS   2) S-Video   3) Composite  4)Component 
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 اصطالحا چه نام دارد ؟(  راش )گلچين کردن نماهاي مورد استفاده در تدوین از فيلم اصلي (20

5) Jump Cut 2) Rough Cut  3) Fine Cut  4) Final Cut 
 

 گذشرت  در جهش نشان دادن براي یا کننده خسته و یكنواخت صحنه هاي قطع یا تأکيد براي برش این از(28

 .مي شود استفاده زمان

5) cut a way  2) wipe  3) Dissolve   4) Cut 
 

که از فاصله خيلي دور از سوژه گرفته مي شود و تصویري کلي از مكان رویداد را نشان مي دهد چره   نمایي(27

 نام دارد ؟

5) Extreme Long Shot   2) Long Shot 

3) Close – Up      4)   Extreme Close Up 
 

 در کدام روش زیر یک تصویر در تصویر دوم اصطالحا حل مي شود ؟(29

5) Fade In  2) Wipe   3) Dissolve     4)   Fade Out 

گزینه نسبت پهنا به ارتفاع تصویر را مشخص مي  براي تنظيمات عمومي پروژه کدام Premiereدر نرم افزار (36

 کند؟

5) Frame Size     2) Fields 

3) Pixel Aspect ratio   4)Display Format 
 

 ، باکدام کليد درپنجره مانيتور مي توان  سرعت پخش فيلم را  کاهش داد؟ Premiereدر نرم افزار (35

5) Shift+L    2) Shift+J     3) Ctrl+L   4) Ctrl+J 
 

 Selection،در هنگام انتقال و جابجایي کليپ ها اگر کليپ موردنظر را به کمک ابزار  Premiereدر نرم افزار (32

ودرگ کردن آن را در مقصد قرار دهيد و فضاي خالي حذف ...... انتخاب کرده و سپس با پایين نگه داشتن کليد 

 .گفته مي شود....................... خواهد شد که به این عمل 

5) Extract Ctrl- 2) Lift Ctrl-   3) Extract Alt-  4) Lift Alt-  
 

صداي موجود در سایر تراک ها ................ با انتخاب دکمه  Audio Mixer،در پنجره  Premiereدر نرم افزار ( 33

 .قطع مي شود

5) Enable track for recording  2) Mute 

3) Volume     4)Solo 
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 ایجراد مري شرود، کردام اسرت؟      Adobe Clip Notes، پسوند فایل خروجي که برا   Premiereدر نرم افزار (34

5) Avi    2) wav   3) mpeg-1   4) pdf 
 

، باکدام بخش پنجره مانيتور مي توان با درگ کردن ، کليپ را از زمان جاري به بعرد   Premiereدر نرم افزار (35

 و قبل نمایش داد؟

5) Shuttel Slider     2) Jog Disk 

3) Step Back    4) Step Forward 
 

، باکدام ابزار ویرایشي ، طول کليپ مياني ثابت و فقط نقاط شروع و پایان کليپ هاي  Premiereدر نرم افزار (30

 مجاور تغيير مي کند؟

5) Ripple Edit     2) Rolling Edit  

3) Slide Edit     4) Slip Edit 
 

ویدیویي پيش فرر   ( Transition)، باکدام کليد ترکيبي مي توان جلوه بين کليپي  Premiereر نرم افزار د(38

 را در خط تدوین اعمال کرد؟

5) Shift+Ctrl+T     2) Ctrl+T  

3) Ctrl+D      4) Shift+Ctrl+D  
 

 یجاد کرد؟، باکدام کليدهاي ترکيبي مي توان یک سكانس جدید ا Premiereدر نرم افزار (37

5) Ctrl+N       2) Shift+Ctrl+N    

3) Shift+Ctrl+S     4) Ctrl+S 
 

با کدام گزینه مي توان تعداد کادرهاي نمایش فيلم پس   Titleو در پنجره تنظيمات  Premiereدر نرم افزار (39

 از اتمام تيتراژ را تعيين کرد؟

5) Start Of Screen      2) End Of Screen  

3) Postroll     4) Preroll 

 زیر براي  ساخت موسيقي و ویرایش صدا کاربرد دارد؟ Plug Inکداميک از نزم افزارهاي (46

5)Directx       2) VST  

3) TSV     4) Director 
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 طراح امور گرافيكي با رایانه

    ---------------------

 ؟تغيير فصول سال نشان دهنده کداميک از مفاهيم زیر است(45

 ریتم تكاملي (2    ریتم متناوب (5

 ریتم موجي (4    ریتم یكنواخت (3
 

قرار گرفتن صحيح عناصر در اطراف محور عمودي و افقي کادر تصویر به طوري کره پراکنردگي آن هرا در    (42

 ؟.نام دارد......... سرتاسر اثر یكسان باشد 

 تعادل (4  تقارن (3 عامل مفرو  (2  تناسب (5
 

این است که چشم بتواند تعادل، توازن، وحدت، هماهنگي و زیبایي ایجاد شرده برين   .......... ایجاد  هدف از(43

 ؟.عناصر را به خوبي دریافت کند

 ترکيب بندي (2    سازمان دهي (5

 تناسب (4     تقارن  (3
 

  در شكل روبرو از چه نوع ترکيب بندي استفاده شده است؟(44

 غير متمرکز(5

 متمرکز (2

 مثلثي (3

 مربعي (4

 

 براي ایجاد کنتراست کميت و رعایت نسبت رنگ ها وسعت کدام رنگ ها برابر است؟(45

 زرد به بنفش (2    آبي به نارنجي (5

 قرمز به سبز (4    نارنجي به آبي (3
 

یبا و وجدآور مخلوط شود ز...... متمایل مي شود،خيال انگيز و اسرارآميز است و هرگاه با ...... بنفش وقتي به(40

 مي شود؟

 آبي-دسفي (2    آبي-ارغواني (5

 ارغواني–آبي  (4    سفيد–آبي  (3
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محرور  . درجه دارد 45درجه و دیگري  8یكي از محورها نسبت به خط افق زاویه ي ........... در این پرسپكتيو(48

 . مي باشدZ سوم موازي محور 

 کایزومتری (4  کاوالير (3  دیمتریک (2  ابليک (5
 

 آزردگي است ؟ و امني نا خطر، ترس، خشونت، و خشم کدام یک از خطوط زیربيانگر(47

 منحني (4   شكسته (3  مایل (2  افقي (5
 

 کداميک از رنگ هاي زیر مي تواند به کادر فضایي آرام و بي تحرک را القا کند؟(49

 طالیي (4  قهوه اي( 3  الجورد(2  زرد( 5
 

 نماد زهدان ، تفكر و روشنایي است و معرف چه رنگي است؟کداميک از اشكال زیر (56

 زرد-مثلث (4  آبي -مثلث(3  آبي-مربع(2  قرمز-مربع(5
  

با کداميک از فرمت هاي زیر مي توان یک تصویر آلفا سراخت کره در نررم افرزار      Photoshopدر نرم افزار (55

Premiere قابل استفاده باشد؟ 

5) Psd    2)Jpg    3) Tga   4) Tag 
 

 با کداميک از دستورات زیر مي توان به اطراف تصویر فضاي خالي اضافه کرد؟ Photoshopدر نرم افزار (52

5) Image Size     2) Canvas Size  

3) Size Scale    4) Transform 
 

کدام  Free Transformبراي قرار دادن یک تصویر در کف یک مكعب با استفاده از  Photoshopدر نرم افزار (53

 کليد ميانبر باید پایين نگه داشته شود؟

5) Ctrl+Shift     2) Alt+Ctrl+Shift 

3) Alt+Ctrl     4) Ctrl 
 

ازکدام کليد ميانبر مي Undo براي تعيين دیسک هاي چرک نویس و تعداد دفعات  Photoshopدر نرم افزار (54

 توان استفاده کرد؟

5) Ctrl+K      2) Ctrl+I  

3) Alt+Ctrl+C     4) Alt+Ctrl+I 
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 براي انتقال الیه انتخابي به باالترین الیه از کدام کليد ميانبر استفاده مي شود؟ Photoshopدر نرم افزار (55

5)        Ctrl +[    2) Ctrl+] 

3) Ctrl+Shift+]    4) Ctrl+Shift+[ 

 

 ،تبدیل شده از چره دسرتور   CMYKبه  RGBبراي تصحيح رنگ یک تصویر که از  Photoshopدر نرم افزار (50

 ابزار و حالتي باید استفاده کرد ؟

5) Gamut Warning- Dodge- Desaturate 

2) Gamut Warning- Sponge-Saturate  

3) Gamut Warning- Dodge - Saturate 

4) Gamut Warning- Sponge – Desaturate 
 

 باشند؟ مي فعال غير فيلترها ي کليه توشاپ،ف هاي مد از کداميک در Photoshopدر نرم افزار (58

5) Grayscale    2)  Duotone 

3) CMYK     4) Indexed Color 
 

 کداميک از فيلترها به لحاظ عملكردي با بقيه متفاوت است؟ Photoshopدر نرم افزار (57

5)   Crosshatch    2)  Photocopy 

3) Reticulation    4) Stamp 
 

 با کداميک از دستورات زیر مي توان یک فایل اجرایي از اکشن ها ساخت؟ Photoshop در نرم افزار(59

5) Save Action    2)  Image Processor 

3)Droplet     4) Batch 
 

مي توان به الیه مورد نظر حالت زرق و ( Layer Style)با کداميک از جلوه هاي الیه  Photoshopدر نرم افزار (06

 برق اعمال کرد؟

5) Stroke     2)  Satin  

3) Color Overlay      4) Inner Shadow 
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