
  کارربدی شاهخ ی کاردانش -هفدهمین دوره مسابقات علمیتولید محتوای الکترونیکی آزمون تئوری :

 ؟هستبرخوردار  یدر کادر مقابل از تناسب بهتر ریاز موضوعات ز کیکدام   (1

 

 

 چهره انسان ب(        عیدشت وس کیاز  یمنظره ا الف(

  میآبشار عظ د( درخت در جنگل انبوه تک ج(

 استفاده نمود؟ توانینم ریاز کدام نوع قلم ز یخطوط طوالن میو ترس عیسر یدر طراح  (2

 )( اتود یکیمکان یمدادها ب( یتیگراف یمدادها الف(

 دوگرافیراپ د( یفلز قلم ج(

 نمود ؟ انیتوان ب یرا م ریکدام مفهوم ز بیترک کینقطه ها  در  یبا تجمع و پراکندگ  (3

 دیتاک ب( تمیر الف(

 تناسب د(   یو روشن یرگیت ج(

ز خطوط . کدام دسته ا میینما یطراح یها و مشکالت زندگ ینوجوانان با موضوع اتکا به نفس و مقاومت در برابر سخت یبرا یپوستر میقصد دار  (4

 و مقاومت و اتکا به نفس مناسب تر است ؟ یستادگیحس ا یو القا پوستر نیا یدر طراح

  خطوط شکسته ب( یعمود خطوط الف(

  یخطوط منحن د( )مورب(لیخطوط ما ج(

 آن مناسب تر است ؟ میترس یبرا ریاز اشکال ز کیو لطافت باشد ، کدام  ییکه نماد درون گرا میینما یطراح ینقش میقصد دار  (5

 رهیدا ب( خطوط مورب الف(

 مربع د( االضالع یمثلث متواز ج(

 شود؟ یاستفاده م یحجم مجاز شیجهت  نما ریز یها نهیاز گز کیکدام   (6

 سطح-بافت  ب( ویپرسپکت-سطح الف(

 روشن هیسا-ویپرسپکت د( روشن هسای– بافت ج(

 رد؟یگ یمانند آسمان خراش ها و برج ها مورد استفاده قرار م اجسام بلند،  یدر طراح ویکدام نوع پرسپکت  (7

 کیآگزونومتر ب( کیزومتریا الف(

 یمرکز د( ینقطه ا سه ج(

 است؟ اءیاش انهیگرا عتیطب شیبدون نما یبصر راتیتاث جادیکدام دسته از بافت ها، ا میترس هدف از  (8

 یریبافت تصو ب( یمیبافت ترس الف(

 یقیحق بافت د( یالمسه ا بافت ج(

 است ؟ ییچند نقطه طال یهر کادر دارا  (9

 چهارنقطه ب(  دو نقطه الف(

  تینها یب د(  شش نقطه ج(
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 مناسب تر است ؟ یبصر یها تیفیاز ک یکیکدام  انیب یبرااثر روبرو   (10

 

 یشعاع تقارن ب( جانبه کیتقارن  الف(

 تعادل نامتقارن د( تقارن دو جانبه ج(

 گردد؟ یم یدر ذهن شما تداع تمیکدام نوع ر بایز عتیطب نیا دنیبا د دیگذار یم یسوزان پا ریشن و کو یصحرا کیکه در  یهنگام  (11

 یتکامل ب( کنواختی الف(

 یموج د( متناوب ج(

 باشد ؟ یمناسب م یبند بیمانند مسجد ،کدام نوع ترک یمکان مذهب کیآثار مرتبط با  یبند بیدر ترک  (12

 متمرکز ب(  نهیقر الف(

  یحلزون د(  نهیقر ریغ ج(

با در نظر گرفتن چرخه رنگ ،شلوار انتخاب شده  م،ییشلوار با رنگ مکمل آن انتخاب نما کی میخواه یو م میدار یبه رنگ ارغوان راهنیپ کی  (13

 دارد ؟ یچه رنگ

 بنفش ب( زرد الف(

 ینارنج د( سبز ج(

 نیگشته است ، کدام نوع کنتراست  در ا انینما یخاکستر نهیپس زم کی یعنوان به رنگ قرمز  به صورت شاخص بر رو کیپوستر  کیدر   (14

 اثر استفاده شده است ؟

 رنگ ها یکنتراست همزمان ب( رنگ روشنی – یرگیکنتراست ت الف(

 تیفیک کنتراست د( سرد و گرم یرنگ ها کنتراست ج(

 ،کدام رنگ میینما یزیکالس را رنگ آم یوارهایاز د یکی یآموزش یفضا  ییاینشاط و پو شیو افزا یجهت شاداب ساز میدر مدرسه قصد دار  (15

   د؟یدان یفضا م نیرا مناسب ا

 ینارنج ب(  سبز الف(

 یارغوان د(  یآب ج(

 ماتینظخطا ت نیرفع ا ی،برا میسخت مواجه شد سکید یبر کمبود فضا یمبن ییدر برنامه فتوشاپ با خطا لیفا کیاگر در هنگام باز نمودن   (16

 اصالح گردد؟ دیبا Preferencesدر پنجره  ریز یها نهیاز گز کیکدام 

 Scratch Disks ب( History & Cache الف(

  Memory Usage د( GPU Setting ج(

،  مییاده نمااستف یگرید ریبا تصو بیدر ترک یتا از پرنده انتخاب میشود را انتخاب نموده ا یپرنده م کیاز آن که شامل  یقسمت ریتصو کیدر   (17

 کاربرد دارد؟ نهیکار کدام گز نیا یداشته باشد برا یحالت محو شدگ یاطراف شکل انتخاب یلبه ها میخواه یم

 Anti-Alias ب( Blur الف(

 Smooth د( Feather ج(
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 دهد ؟ یم شیرا افزا Magic Wandحساسیت ابزار   نهیکدام گز  (18

 Contiguous میزان شیافزا ب( Tolerance میزان شیافزا الف(

 Contiguous میزان کاهش د( Tolerance میزان کاهش ج(

 ؟ دیرا همزمان با هم فعال نما rotate , scale, skewتواند هر سه دستور   یم ریز انبریم یدهایاز کل کیکدام   (19

 Ctrl+ R ب( Ctrl+ M الف(

 Ctrl+ T د( Ctrl+ K ج(

اسه ک یطرح بته جقه را رو میخواه یعکس طرح بته جقه است. م کی یگریو د یکاسه سفال کیعکس  یکیکه در میجداگانه دار ریدو تصو  (20

 یه بر روبته جق ریتصو یریدر قرار گ ریمشخص باشد .استفاده از  کدام دستور ز یکه انحنا و حجم کاسه سفال یبه گونه ا میندازیب یسفال

 است؟ مناسب یحجم کاسه سفال

 Warp ب( Distort الف(

 Skew د( Perspective ج(

 یها هیروشن را با هم ادغام نموده و ال یها هیال هیکه کل یبه گونه ا میینما کدستیخود را  یها هیال  میخواه یپس از اتمام کار پروژه م  (21

 را انجام داد؟ اتیعمل نیتوان ا یم کبارهی؛ با استفاده از کدام به  میرا حذف کن یمخف

 Merge Visible ب( Merge Layers الف(

 Merge Down د( Flatten Image ج(

 نهیکدام گز ماتی،تنظ مییرا کم نما ریتصو یرنگ قرار گرفته بر رو انیجر زانیم میقلم مو( چنانچه بخواه) Brushبا ابزار  میدر هنگام ترس  (22

 ؟ میده یم رییرا تغ

 Mode ب( Opacity الف(

 Flow د( Hardness ج(

 عمل کدام است؟ نیا ی. فرمت مناسب برامیینما رهیآن ذخ یبرش ریرا به همراه مس ریتصو می، قصد دار یبرش ریمس کی جادیدر هنگام ا  (23

 JPG ب( PSD الف(

 PNG د( EPS ج(

 دد؟آن شکل مورد نظر حاصل گر رییتا با تغ مییاستفاده نما ریمس  هیاز کدام نوع گره در شکل اول ایو امواج در قیقا میترس یبرا زیردر شکل   (24

 

 

 

 Cusp ب( Symmetrical الف(

 Node د( Smooth ج(

اول است .  لیاز فا شتریدوم ب لیفا یرنگ یکه تعداد کانال ها دیشو یانجام شده متوجه م یبررس نموده و با را باز ریتصو لیدو فا دیفرض کن  (25

 ؟ هست ریتصو کیرنگ  یکننده  تعداد کانال ها نییتع ریاز عوامل ز کیبه نظر شما کدام 

 ریتصو یها هیتعداد ال ب( ریمد رنگ تصو الف(
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 ریشده تصو رهیذخ یرهایمس تعداد د( ریاستفاده شده در تصو یماسک ها تعداد ج(

 یغلو در رنگ ها جادیخلوص رنگ و ا افزایشبا استفاده از  میخواه ی. م میکن یطراح یکمد شینما کی یبا موضوع اجرا یپوستر میقصد دار  (26

 کار کدام است؟ نیا ی؛ابزار مناسب برا مییمجزا و جذاب تر نما هیرا از بق شیچهره نقش اول نما ر،یتصو

 Burn ب( Sponge الف(

 Sharpen د( Blur ج(

 دارد؟ کاربردیچه    Color Balanceدر   Preserve Luminosityگزینه   (27

 ریتصو ییحفظ روشنا ب( ریحفظ اشباع رنگ تصو الف(

  رییقابل تغ یرنگ ها نییتع د( راتییفشار تغ زانیم نییتع ج(

 ؟استفاده شده است لتریکدام فبرای تبدیل شکل سمت چپ به شکل سمت راست از   (28

 
 Trace Contour ب( Pinch الف(

 Spherize د( Distort ج(

 لیاف کیمجزا در قالب  هیال کیمورد نظر به صورت  ریتصاو می،چنانچه بخواه میدار ازین ریتصو نیکتاب به چند کیجلد  ی یطراح یبرا  (29

PSD م؟ییاستفاده نما ریشوند، از کدام دستور ز رهیذخ 

 Image Processor ب( Crop and straighten photos الف(

 Export Layers To Files د( Load Files into Stack ج(

هنگام  نیباشد . در ا یچاپ م یکار پوستر آماده ارسال به چاپخانه برا یینها دیی، پس از تا مینموده ا یطراح RGB یرا در مد رنگ یپوستر  (30

 ینم CMYKدر محدوده  ییچه رنگ ها مییمشاهده نما نکهیا ی، برا باشد ینم CMYK یکه کار بر اساس مد رنگ آوریمیبه خاطر م

 شود ؟ یاز کدام دستور استفاده م میده رییها را تغ نآ میباشد تا بتوان

 Gamut Warning ب(  Color Balance الف(

 Gradient map د( Level ج(

فرض کنید تصاویر تمام هنرجویان کالس را به شما داده اند و از شما خواسته اند یک سری تغییرات مشابه روی همه عکس ها انجام بدهید   (31

 اعمال کنید از کدام پالت استفاده می کنید؟اگر شما بخواهید روی یک عکس تغییرات را انجام داده و برای بقیه عکس ها 

 Info ب( Action الف(

 Layer د( Channel ج(

 سواالت بخش میکس صدا و تصویر

 مربوط به کدام حالت است؟ یریتصو لیحداقل حجم فا  (32

 RGB ب(  Halftone الف(
 Monochrome د( Grayscale ج(
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کدام  م،یآموزش تصویری نرم افزارها آماده کن تیوب سا کی یطراح یبرا  SnagItرا به کمک نرم افزار  یریتصاو میخواه یم دیفرض کن  (33

 مناسب تر است؟ ریز یها نهیگز نیاز ب ریتصاو نیا هیته یبرا ((resolutionتفکیک پذیری 

  dpi 200 ب( dpi 96 الف(

  dpi 400 د(  dpi 300 ج(

هنرجویانش قرار  اریآماده کرده و در اخت یمتن لیفا کیکالسش را به صورت  ازیمورد ن ینرم افزارها ستیخواهد ل یم یمعلم دیفرض کن  (34

آن که او بتواند  یشما برا شنهادیرا ندارد، پ ستیل نیا پیتا یپوشه در رایانه  خود دارد اما فرصت الزم برا کینرم افزارها را در  نیدهد. او ا

 ست؟یوارد کند چ  wordنرم افزارها را در نرم افزار  نیا یاسام ستیل هیدر مدت چند ثان

 SnagIt Printer ب( Web Capture الف(

 Convert Image د( Text Capture ج(

 م؟ییگو یچه م ریز لیتبد ندیبه فرا  (35

 
 دوره تناوب ب( ینرخ نمونه بردار الف(

 Altitude د(                      DAC ج(

توان  یم ریز ینرم افزار نهیکدام گز از Onboard  یبهبود قدرت کارت صوت یبرا انهیرا یمجزا بر رو یکارت صوت کینصب  یبه جا  (36

 استفاده کرد؟

 DirectXنرم افزار  ب( Quick timeنرم افزار  الف(

 Adobe Bridgeنرم افزار  د( Adobe  Auditionنرم افزار      ج(

 دنیدر حال وز یدیباد شد نیح نیاما در هم دیهست یبردار لمیهوشمند خود در حال ف یبه کمک گوش یحیسفر تفر کیدر دیفرض کن  (37

 Auditionرا با کمک  لمیف یکه صدا دیریگ یم میاست و تصم دیشد یلیباد خ یکه صدا دیشو یمتوجه م لمیف ینیاست. پس از باز ب

 کند؟ یم یاریمورد  نیشما را در ا هاکدام گروه از جلوه  ،ببخشید بهبود 

 Distortion ب( Restoration الف(
 Modulation د( Special ج(

 یپخش م یصوت یها لیفا یصدا Edit View یمشکل مواجه شده اند که در نما نیبا ا Auditionکارگاه  در کالس  کیدانش آموزان   (38

 است؟ نهیمشکل کدام گز نیحل ا یشما برا شنهادی، پشود ینمپخش  Multi Track یشود اما در نما

  Preferences ب( Audio Hardware Setup الف(

 Adjust Selection To Phrase د( Spectral Frequency ج(

 توان استفاده کرد؟ یاز کدام قسمت م Auditionو تست آن در  کروفنیم یشدت صدا شینما یبرا  (39

 Transport ب( Level Meter الف(
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 Arm for record د( Windows Media Audio ج(

 دهد؟ یم شینما یصوت یها گنالیرا در س دهیکدام پد ریشکل ز  (40

 

 

 

 

 

 Crossfade ب( Silence الف(
 Mix د( Noise ج(

 یم Auditionدر  ریاز کدام جلوه ز م،یکرده و استفاده کن یساز هیآمبوالنس را شب ریآژ یصدا لمیف کیاز  یبخش نیدر تدو میخواه یم  (41

 کرد؟ جادیرا ا ییصدا نیتوان چن

 Flanger ب( Pitch Shifter الف(
 Tone د( DTMF ج(

 ست؟یچ Auditionدر  Offlineو  Real-time یدر مورد جلوه ها نهیکدام گز  (42

 یصوت لیفا کی یپس از اعمال رو Real-time یجلوه ها الف(

 .دیتوان اثر آن ها را بالفاصله د ینم

 یم یصوت لیفا کی یپس از اعمال رو Offline یجلوه ها ب(

 .دیتوان اثر آن ها را بالفاصله د

 دیبا یصوت لیفا کی یپس از اعمال رو Offline یجلوه ها ج(

 .رندیقرار گ کسیم اتیتحت عمل

قابل  Edit View  یفقط در نما Real-time یجلوه ها د(

 استفاده است.

 کند؟ یم ادهیموج پ فیط یرا بر رو یچه عمل Spot healing brushابزار  (43

 خاص یاعمال جلوه در محدوده فرکانس ب( پخش صدا از فرکانس باال تا فرکانس  کم الف(

 از آن در واحد زمان ینیانتخاب بخش مع د( در آن یعیطب ریغ یها گنالیحذف س ج(

 م،یکن یو عالمت گذار ییاست را شناسا Noiseمزاحم و  یصداها یرا که حاو یصوت لیفا کیاز  ییبه طور همزمان بخش ها میخواه یم  (44

 منظور مناسب است؟ نیا یبرا نهیکدام گز

 Auto – Mark Setting ب( Trim Digital Silence الف(

 Find Phrases And Mark د( Find Beats And Mark ج(

وشه هر فرد از گ یکه صدا میکن قیتلف یبه گونه ا لیفا کیضبط شده چند نفر به طور جداگانه را در قالب  یصداها میخواه یم دیفرض کن  (45

 کار مناسب است؟ نیا یساز هیشب یاز شما پخش شود، کدام جلوه برا کینزد ایدور  یاز اتاق و به فاصله ها یا

 Chorus ب( Reverb الف(

 Amplify د( Envelope ج(

به چه  بایتقر RGB ستمیدر س کسلیپ 567در  720 میو اندازه فر هیدر ثان میفر 25 میبا نرخ فر یلمیاز ف قهیدق کیکردن  رهیذخ یبرا  (46

 ؟است ازیحافظه ن زانیم

  GB 4 ب( GB 5 الف(

  GB 1.9 د( GB 3 ج(
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 است ؟ Codecاز  یدرست فیتعر ریز یها نهیکدام از گز  (47

 است . یصوت یها لیپخش فا یبرا یروش  نرم افزار کی ب( است . تالیجید یها ییدئویو تیفیک شیفرآیند افزا کی الف(

 ج(
 است. ییدئویبرای فایل های  و یفرآیند  فشرده ساز کی

 تالیجید یها ییدئویانتقال و یبرا یروش سخت افزار کی د(

 .است

 یدر حالت ریتصو شینحوه نما م،یده شینما  4:3 ریبا نسبت تصو ونیزیتلو کیدر  میخواه یرا م  16:9 یریبا نسب تصو یلمیف دیفرض کن  (48

 استفاده شود چگونه است؟ Letter Boxingکه از روش 

 شود. یم انیرنگ نما اهینوار س کی ریتصو نییدر باال و پا ب( شود. یبرش خورده و حذف م ریتصو یاز پهنا ییبخش ها الف(

 شود. یبرش خورده و حذف م ریاز ارتفاع  تصو ییبخش ها د( ود.ش یداده م شیکند و با همان نسبت نما ینم یرییتغ ریتصو ج(

 غلط است؟ نهیکدام گز  (49

 در حال حذف یونیزیو تلو ییدئویدر پخش و یرنگ یها ستمیس الف(

 است.

 ب(
 باال هستند  Resolution یدارا HDTV یها ونیزیتلو

 یاستفاده م NTSC یرنگ ستمیاز س HDTV یها ونیزیتلو ج(

 کنند.

 ازین HDTV ونریت کیبه  HDTV یبرنامه ها افتیدر یبرا د(

 است.

 شکل مقابل مربوط به کدام نوع کابل است؟  (50

 

 

 

 

 Component ب( Composite الف(

 HDMI د( DV ج(

 ست؟یچ لمیف کی نیدر تدو Close-Up یمنظور از نما  (51

از سوژه  کینزد اریبس یاز نما یبردار لمیکه در آن ف یینما الف(

 شود. یانجام م

فقط در محیط های بسته و کم  یبردار لمیکه در آن ف یینما ب(

 نور انجام می شود

ر مورد استفاده قرا لمیف ینما نیتواند به عنوان آخر یکه م یینما ج(

 .ردیگ

 یاز فاصله دور از سوژه انجام م یبردار لمیکه در آن ف یینما د(

 شود.

حذف شدن صحنه ها،  یکه با کم شدن طول آن، به جا میکم کن یرا به گونه ا TimeLineدر  نیتدو نیح پیکل کیطول  میخواه یم  (52

 کار است؟ نیکند، کدام ابزار مناسب ا دایپ شیافزا پیسرعت کل

 Slide ب( Slip الف(

 Rate  Stretch tool د( Selection ج(

 ست؟یچ Premiereنرم افزار  یبرا Adorage یجانبکاربرد نرم افزار   (53

 است لمیف یبر رو یافکت گذار یبرا نیپالگ کی ب( صدا است شیرایو یبرا نیپالگ کی الف(

 است لمیخودکار ف نیتدو یبرا نیپالگ کی د( است لمیاز ف زیحذف نو یبرا نیپالگ کی ج(



  کارربدی شاهخ ی کاردانش -هفدهمین دوره مسابقات علمیتولید محتوای الکترونیکی آزمون تئوری :

 کیرا در  لمیف یباستان پرداخته است، تمام صحنه ها رانیا خیتار فیآشکارا به تحر 2006که در سال ” 300“ یرانیضد ا لمیدر ف وودیهال  (54

به نظر شما از چه  م،ینیب یها و دره ها و جنگل ها م در دشت را تماماً لمیما ف کهیکند، در حال یم یبردار لمیف دهیبزرگ سرپوش وییاستود

 استفاده شده است؟ لمیف نیا نیو تدو یبردار لمیف یبرا یکیتکن

 Matting ایمات کردن  کیاستفاده از تکن ب( (یسبز)پرده کروماک ای یپرده آب کیاستفاده از تکن الف(

 ییروشنا یاستفاده از روش جداساز د( استفاده از روش کانال آلفا ج(

 لمیف تا اوال زمان  میکن ادیآن را ز یکوچه تا ابتدا کی یفرد از انتها کیسرعت راه رفتن  میخواه یم لمیف کیاز  یبخش نیدر تدو دیفرض کن  (55

 کار مناسب است؟ نیا یکدام جلوه برا م،یبه آن داده باش زین ییبایجلوه ز یتلف نشده باشد و از طرف ریمس نیشدن ا یبابت ط

 Time  Remapping ب( Speed/duration الف(
 Speed    Reverse د( Time  Stretch ج(

 

استفاده  دیمنظور با نیا یبرا یشود، به نظر شما از چه روش دیو سف اهیس جیبه تدر ریکه تصو میکن جادیا پیکل کیرا در  یحالت میخواه یم  (56

 کرد؟

 key framing کیاستفاده از تکن ب( Hollywood FX نیپالگ استفاده از الف(

 Photoshopاستفاده از نرم افزار  د(                        پیمناسب به کل  Transitionاعمال  ج(

 توان استفاده کرد؟ یمی از چه ابزار Premiereصدا در  یبلند میتنظ یبرا  (57

 Razor tool ب( Slide tool الف(

 Pen tool د( Hand tool ج(
وان ت یم ریز نهیبا استفاده از کدام گز م،یشبکه خبر حرکت ده یها سیرنویخود به صورت ز پیکل نییمتن دلخواه را در پا کی میخواه یم  (58

 عمل را انجام داد؟ نیا

 Titleاز پنجره  Start Off Screen نهیانتخاب گز ب( Titleاز پنجره   Roll  نهیانتخاب گز الف(

 Motionحرکت در متن به کمک جلوه  جادیا د( Titleاز پنجره   Still  نهیانتخاب گز ج(

 نیا یصوت ستمیرسد، به نظر شما س یو از جهات مختلف به گوش م یعیها به صورت کامال طب لمیف یمشهد صدا زهیهو نمایس یسالن هادر   (59

 سالن ها چگونه است؟

   Stereo ب( Surround Dolby الف(

                     Mono د( Multichannel ج(

به  یبررس یکرده و آنرا برا Saveفلش  کیکرده است،  پروژه را در  جادیخود را در منزل  ا Premiereپروژه درس   هنرجویی دیفرض کن  (60

 Offline یها لیبه صورت فا Premiereبعد از باز شدن در   TimeLineپروژه او در یها پیدهد اما متاسفانه کل یمعلم خود نشان م

 دهد؟ یمشکل م نیحل ا یرا به او برا یکار شود، به نظر شما معلم چه راه یداده م شیصفحات قرمز رنگ( نما)

  Project manager قیپروژه از طر رهیذخ ب( Export Movie نهیاستفاده از گز الف(

 Adobe Encoderاستفاده از برنامه  د(   DVDیپروژه بر رو رهیذخ ج(

 

 


