آزمون دانشی

-1این نوع گرافیک از پیکسل های رنگی مختلف برای تشکیل تصاویر استفاده می کند.در این نوع گرافیک،هر
پیکسل متعلق به محل مخصوص بوده و دارای مقدار رنگ مشخص می باشد؟
الفBitmap -
بResolution -
جVector -
دBlack & white -
-2درهنگام کار با کدام تصاویر ترجیحآ پیکسل ها ویرایش می شوند ؟
الفBitmap -
بResolution -
جVector -
دBlack & white -
-3به تعداد پیکسل های تشکیل دهنده یک تصویر چه می گویند؟
الفRaster -
بVector -
جResolution -
دFill -
-4در هر تصویر هر چه تعداد پیکسل ها  ................باشد وضوحیت آن تصویر  .................خواهد بود.
الف -کمتر_بهتر
ب -بیشتر_کمتر
ج -بیشتر_بهتر
د -کمتر-بدون تاثیر
-5گرافیک های  ...............بهترین انتخاب برای گرافیک هایی هستند که باید در سایز های مختلف ظاهر شوند.
الفRaster -
بVector -
جResolution -
دFill -
-6منظور از  Rasterچیست؟
الف -شبکه ای از نقاط لوزی شکل
ب -شبکه ای از نقاط دایره ای شکل
ج -شبکه ای از نقاط مربع شکل
د -شبکه ای از خطوط منظم
-7کدام فرمت برنامه فتوشاپ الیه ها را به صورت مجزا ذخیره می کند؟
الفBMP -
بGIF -
جPSD -
دTIF -
کدام فرمت فایلی را فرمqت استاندارد ذخیره سازی تصاویر در سیستم عامل ویندوز می دانند ؟
الفGif -
بTiff -
جBmp -

دJpg -
-8با کدام ابزار در برنامه فتوشاپ می توان قسمت های نا خواسته یک تصویر را حذف کرد ؟
الفGrow -
بDeselect -
جCrop -
دTransform selection -
-9با استفاده از کدام دستور زیر در برنامه فتوشاپ می توان عمل نرم کردن گوشه ی تیز محدوده ی انتخاب شده
را انجام داد ؟
الفSmooth -
بExpand -
جContrast -
دFeather -
-10کدام یک از گزینه های زیر در برنامه فتوشاپ یک شکل را از حالت انتخاب خارج می کند ؟
الفsimilar -
بinverse -
جdeselect -
دreselect -
-11کدام یک از ابزارهای زیر در برنامه فتوشاپ انتخاب را کامال از لبه های شکل انجام می دهد ؟
الف -کمند
ب -کمند مغناطیسی
ج -کمند چند ضلعی
دSimilar -
-12با کدام یک از دستورات زیر در برنامه فتوشاپ می توان ابعاد تصویر را تغییر داد ؟
الفNew -
بCanvas size -
جImage size -
دPicture size -
-13توسط کدام ابزار در برنامه فتوشاپ می توان یک متن را به تصویر اضافه کرد ؟
الفLine tool -
بType tool -
جpen tool -
دhand tool -
-14در مدل رنگ  RGBحداکثر قدرت یک رنگ برابر کدام یک از اعداد زیر است ؟
الف0 -
ب255 -
ج226 -
د100 -
-15برای فعال کردن خطوط شبکه در برنامه فتوشاپ از کدام فرمان زیر استفاده می کنیم ؟
الفview/show grid -
بview /lock grid -

جview / snap to object -
دview / clear grid -
-16از کدام پالت زیر در برنامه فتوشاپ برای ایجاد و مدیریت مسیرها استفاده می کنیم ؟
الفHistory -
بlayer -
جpath -
دchannel -
-17در برنامه فتوشاپ کدام ابزار می تواند به وضوح تصویر کمک کند ؟
الفBlur -
بSmudge -
جSharpen -
دBurn -
-18با کدام یک از فیلترهای زیر در برنامه فتوشاپ می توان تصویر را به صورت نقاشی آبرنگی شبیه سازی کرد ؟
الفwater color -
بunder painting -
جcolored pencil -
دchalk and charcoal -
-19کدام یک از مدل های رنگی زیر برای کارهای چاپ و لیتو گرافی استفاده می شود ؟
الفRGB -
بHSB -
جCIE LAB -
دCMYK -
-20چنان چه بخواهیم خروجی یک فایل را بر روی صفحه وب منتشر کنیم دقت تصویر را چه عددی در نظر می
گیریم ؟
الف300 -
ب200 -
ج72 -
د100 -
-21با اجرای کدام یک از دستورات زیر در فتوشاپ الیه باالیی با الیه زیرین در یک الیه ادغام می شود ؟
الفmerge down -
بmerge linked -
جdelete layer -
دflatten image -
-22با استفاده از ابزار اندازه گیری در فتوشاپ کدام یک از اعمال زیر را می توان انجام داد ؟
الف -محاسبه فاصله بین دو نقطه
ب -محاسبه ابعاد فایل
ج -محاسبه حجم فایل
د -محاسبه دقت تصویر
-23با کدام یک از دستورهای زیر در برنامه فتوشاپ می توان یک مسیر برشی ایجاد کرد ؟
الفsave path -

بclipping path -
جdelete path -
دfill path -
-24کدام مدل رنگی در ویدئو ها و مانیتور به کار می رود؟
الفCMYK -
بRGB -
جLAB -
دHSB -
-25گزینه  Transparentاز  FILE\NEWدر برنامه فتوشاپ چه عملی انجام می دهد ؟
الف -صفحه جدید ایجاد شده را با رنگ سفید ایجاد می کند
ب -صفحه جدید ایجاد شده را با رنگ پس زمینه ایجاد میکند
ج -صفحه جدید ایجاد شده را بصورت شطرنجی و شفاف ایجاد می کند
د -صفحه جدید ایجاد شده را با اندازه پیش فرض فتوشاپ (  ) 12*16ایجاد می کند
-26کدام یک از ابزارهای زیر در برنامه فتوشاپ بر حسب تفاوت رنگ پیکسل ها ،ناحیه ای از تصویر را انتخاب
می کند؟
الف -ابزار CROP
ب -ابزار Magic Wand
ج -ابزارMarque
د -ابزار Lasso
-27ابزارهای انتخاب در برنامه فتوشاپ عبارتنداز. .................................
الفHand- Crop- Pen-Magic wand -
بType - Crop- Pen- Marquee -
جMarquee- Move - Crop- Pen -
دElliptical- Magic wand- Lasso- Marquee -
-28پالت های شناور توسط کدام منو در فتوشاپ مخفی یا آشکار می شود ؟
الفView -
بWindow -
جEdit -
دSelect -
-29به چه دلیل برای پالت های شناور در نرم افزارهایی مثل فتوشاپ ،اصطالح شناور را بکار می برند؟
الف -به دلیل اینکه این لوحه ها همیشه روی تصاویر باز شده در محیط کار برنامه قرار می گیرد
ب -چون به راحتی می توان آنها را از نقطه ای به نقطه دیگر جابجا کرد
ج -چون مربوط به الیه ها هستند
د -بدلیل آنکه پالت ها روی هم باز می شوند
-30کدام گزینه نرم افزار قدرتمندی است که طراحان وب و مالتی مدیا کاران می توانند از آن برای پیشبرد
اهداف خود در زمینه انیمیشن سازی و تولید محتوای الکترونیکی استفاده نمایند؟
الفAdobe Photoshop -
بAdobe animate -
جAdobe illustrator -
دAdobe premiere -

-31نام نمای جاری در نرم افزار  adobe animateکه در تولید محتوای الکترونیکی برای ساخت فصل بندی
استفاده می شود چیست؟
الفScene -
بStage -
جTime line -
دWork area -
-32در نرم افزار  adobe animateبه مستطیل بزرگ و به صورت پیش فرض سفید رنگ که در وسط صفحه
مشاهده می شود و محلی برای قرار دادن متن ،تصاویر و ویدئو است چه می گویند ؟
الفScene -
بStage -
جTime line -
دWork area -
-33در نرم افزار  ،adobe animateمکانی که شامل فریم ها ( )Frameبوده و به عنوان واحدی برای سنجش و
محاسبه زمان استفاده می شود چیست؟
الفScene -
بStage -
جTime line -
دWork area -
-34در نرم افزار  ،adobe animateبه پنل باریک و بلند سمت راست صفحه نمایش که ابزارهای مهمی مانند
انتخاب ،طراحی ،تایپ ،نقاشی ،ویرایش و غیره را در اختیار کاربر قرار می دهد چه می گویند؟
الف -جعبه ابزار) (Tools
ب -کتابخانه ()Library
ج -خط زمان ()TimeLine
د -پنجره تنظیمات ()Properties
-35در نرم افزار  ،adobe animateبا کدام ابزارمی توانید به راحتی صفات و تنظیمات اشیای مختلف را کنترل
کنید؟
الفTools -
بLibrary -
جTimeLine -
دProperties -
-36در نرم افزار  ،adobe animateبه محلی برای ذخیره سازی و سازماندهی سمبل هایی ایجاد شده چه می
گویند؟
الفTools -
بLibrary -
جTimeLine -
دProperties -
-37در نرم افزار  ،adobe animateاز کدام پنل برای تراز بندی تصویر یا متن استفاده می شود؟
الفAlign -
بProperties -
جLibrary -

دTools -
-38در نرم افزار  ،adobe animateتوسط کدام گزینه زیر می توان پروژه هایی را که به تازگی مورد استفاده قرار
گرفته اند را باز نمود؟
الفOpen Recent Item -
بCreate Item Template -
جCreate New -
دExtend -
-39در نرم افزار ،adobe animateبرای ذخیره کردن سند جاری با یک نام و مکان متفاوت از نام و مکان فعلی از
کدام گزینه استفاده می شود؟
الفSave -
بSave as -
جExport -
دImport -
-40در نرم افزار ،adobe animateبرای وارد کردن فایل به محیط برنامه و یا به کتابخانه از کدام گزینه زیر
استفاده می شود؟
الفNew -
بOpen -
جInsert -
دImport -
-41در نرم افزار ،adobe animateبرای ساختن فریم کلیدی خالی از چه کلیدی استفاده می کنید؟
الفF5 -
بF6 -
جF7 -
دF1 -
-42در نرم افزار ،adobe animateعملکرد دکمه  Onion Skinدر پنجره  Time Lineچیست؟
الف -محتوی فریم های مجاور را به صورت محو شده نشان می دهد.
ب -ایجاد الیه راهنما
ج -محتوی فریم های مجاور را در هم ادغام می کند.
د -ایجاد الیه جدید
-43در نرم افزار  ،adobe animateبا چه روشی می توان شتاب برخی از انواع حرکتها را افزایش و برخی را
کاهش داد تا انیمیشن به حالت طبیعی حرکت کنند؟
الف -با جلوه های  ease inو ease out
ب -با روش  motion inو motion out
ج -با روش  tweenکه بین دو گزینه قرار دارد.
د -با روش speed in , speed out
-44در نرم افزار  ،adobe animateاگر پس از رسم یک شکل در فریم اول روی همان فریم راست کلیک نماییم
و فرمان  ,create motion tweenرا ایجاد کنیم چه اتفاقی می افتد؟
الف -فلش یک  movie clipمی سازد.
ب -فلش یک انیمشن از نوع فریم به فریم می سازد
ج -فلش شکل را تبدیل به تصویر برداری می کند.

د -فلش شکل را تبدیل به تصویر گرافیکی می کند.
-45در نرم افزار  ،adobe animateبرای چرخش شکل جهت عقربه های ساعت در پانل  propertiesاز منوی
 rotateکدام حالت را انتخاب می کنیم؟
الفCW -
بCCW -
جAuto -
دNone -
-46در نرم افزار ،adobe animateکدام گزینه در مورد الیه راهنما ()add guide layerصحیح می باشد؟
الف -الیه راهنما در انیمشن نهایی نیز دیده خواهد شد.
ب -تععین یک الیه مجزا برای انیمشن های دیگر.
ج -الیه راهنما باعث افزایش حجم پروژه نهایی می شود.
د -تعیین مسیر از قبل تعیین شده برای حرکت انیمیشن ایجاد می شود.
-47در نرم افزار  ،adobe animateبا انتخاب منوی  easeدر پانل  propertiesوتعیین مقدار -100در اولین
فریم یک  Motion Tweenچه تغییری در انیمیشن ایجاد شده حاصل می شود؟
الف -سرعت انیمیشن باال می رود
ب -در سرعت انیمیشن تاثیر دارد
ج -انیمیشن در طول مسیر کند خواهد شد
د -انمیشن در طول مسیر شتاب خواهد گرفت
-48در نرم افزار ،adobe animateتوسط کدام کلید می توان یک فریم را به فریم کلیدی تبدیل کرد؟
الفF5 -
بF6 -
جF7 -
دF1 -
-49بصورت پیش فرض در یک فیلم فلش چند فریم در هر ثانیه نمایش داده می شود؟
الف12 -
ب14 -
ج15 -
د32 -
-50در نرم افزار ،adobe animateفریمی که ابتدا یا انتهای یک حرکت را نمایش می دهد چه نام دارد؟
الف -فریم اولیه
ب -فریم عالمت دار
ج -فریم خالی
د -فریم کلیدی
-51در نرم افزار  ،adobe animateدریک تصویر یا شکل موجود در صفحه نمایش کدام گزینه کادر ,محیط یا
جداره اطراف ان را تشکیل می دهد؟
الفFill -
بStroke -
جFill Color -
دStroke Color -
-52در نرم افزار  ،adobe animateدریک تصویر یا شکل موجود در صفحه نمایش کدام گزینه سطح داخلی آن

ها را تشکیل می دهد؟
الفFill -
بStroke -
جFill Color -
دStroke Color -
-53در نرم افزار  adobe animateتوسط کدام گزینه می توان میزان شفافیت رنگ را تنظیم کرد ؟
الفGradient -
بRGB -
جLiner -
دAlpha -
-54در نرم افزار ، adobe animateکدام یک از ابزار زیر برای ترسیم اشکال و مسیر ها استفاده می شود ؟
الفfree transform -
بeraser -
جpen -
دselection sub -
-55در نرم افزار ، adobe animateتمام تصاویر گرافیکی که ایجاد می شود بر چه اساسی هستند؟
الف -نقش بیتی
ب -نقطه ای یا پیکسلی
ج -خطی
د -برداری
-56در نرم افزار ، adobe animateبا کدام ابزار زیر می توان محتویات داخلی یا  Fillیک عنصر را با رنگ پر
کرد؟
الفPencil -
بBrush -
جPen -
دPaint Bucket -
-57در نرم افزار ، adobe animateبا کدام یک از ابزار های زیر می توان اشکال ترسیمی را تغییر اندازه داد ؟
الفFill Object -
بTransform Free -
جEdit Gradient -
دStage -
-58در نرم افزار ، adobe animateبرای دسترسی به مشخصات اشیا در اکشن اسکریپت از کدام ویژگی پنجره
خصوصیات استفاده می شود؟
الفMovie clip -
بComment -
جinstance name -
دName -
-59در نرم افزار ، adobe animateتوسط کدام گزینه از منوی فایل میتوان شکل  ,فیلم یا صوت و عکس را
مستقیما وارد کتابخانه نرم افزار فلش نمود؟
الفExport -

بImport To Stage -
جImport -
دImport To Library -
-60کدام یک از موارد زیر یکی از مبدل های نرم افزاری قدرتمند در زمینه تبدیل فرمت فایل های مدیا (چند
رسانه ای) می باشد ؟
الفArc Soft Media Converter -
بAnimat e -
جpremiere -
دFlash -
-61در نرم افزار  media convertorبرای وارد کردن انواع رسانه از کدام قسمت استفاده می کنیم؟
الفSource -
بMedia -
جOpen -
دInsert -
-62در نرم افزار  media convertorنوع دستگاه خروجی در کدام قسمت تعیین می گردد؟
الفMedia -
بSelect output -
جOutput -
دSave -
-63کدام یک از موارد زیر یک ویرایشگر صوتی بسیار حرفه ای و کارآمد با مجموعه ای از قابلیت های کوچک و
بزرگ است؟
الفAdobe audition -
بAdobe premiere -
جAdobe light room -
دAdobe flash -
-64در نرم افزار  adobe auditionکدام پنل فایل های صوتی وارد شده در نرم افزار را نگهداری می کند؟
الفProject -
بFiles -
جAudio -
دMedia browser -
-65درکدام حالت از نرم افزار  track ،adobe auditionهای متعددی را می توان در صفحه مشاهده کرد ؟
الفEdit -
بMulti track -
جSample -
دWork area -
-66پروژه ها در نرم افزار  adobe auditionبا چه قالبی ذخیره می شوند؟
الفSes -
بAudio -
جAu -
دWave -

-67در حالت مالتی ترک در نرم افزار  adobe auditionفعال کردن کدام گزینه باعث می شود صدای یک ترک
صوتی به تنهایی پخش شود ؟
الفMute -
بSolo -
جPan -
دR -
-68در نرم افزار ،adobe auditionاز طریق کدام پنل می توان به درایو ها و پوشه ها و محتویات آن ها
دسترسی داشت؟
الفFiles -
بMedia browser -
جMarkers -
دProperties -
-69در نرم افزار  ،adobe auditionبرای ایجاد یک فایل صوتی روی چه گزینه ای در پنل فایل کلیک می کنیم؟
الفNew -
بNew audio file -
جNew audio -
دNew multitrack -
-70کدام یک از نرم افزارهای زیر قدیمی ترین و بهترین نرم افزار دیداری و شنیداری دیجیتال می باشد و برای
کارهایی از قبیل تدوین و ویرایش ویدیو و فیلم  ،همچنین جلوه های ویژه استفاده می شود؟
الفPhotoshop -
بPremiere -
جAdobe animate -
دIllustrator -
-71کدام یک از نرم افزارهای زیر یک ویرایشگر حرفه ای است که توسط  Adobe Systemsتوسعه یافته و برای
ساخت و ویرایش عکس ها بکار می رود؟
الفPhotoshop -
بPremiere -
جAdobe animate -
دIllustrator -
-72کدام یک از موارد زیر راجع به نرم افزار پریمیر صحیح نمی باشد؟
الف -سرعت باال در ویرایش و تدوین فیلم
ب -ایجاد جلوه های صوتی و تصویری در فیلم
ج -پشتیبانی از اکثر فرمت ها (مثل )SWF
د -عدم امکان درج متن و زیر نویس روی فیلم
-73با کدام یک از موارد زیر در برنامه پریمیر می توان یک پروژه جدید ایجاد کرد؟
الفNew project -
بOpen project -
جRecent project -
دNew -
-74با کدام یک از موارد زیر در برنامه پریمیر می توان پروژه هایی که قبال ایجاد کرده ایم را باز کنیم؟

الفNew project -
بOpen project -
جRecent project -
دNew -
-75با کدام یک از موارد زیر در برنامه پریمیر می توان لیستی از پروژه هایی که اخیرا باز شده اند را مشاهده
کنیم؟
الفNew project -
بOpen project -
جRecent project -
دNew -
-76با کدام یک از موارد زیر می توان محل ذخیره سازی پروژه در پریمیر را تغییر داد؟
الفLocation -
بPlace -
ج -چنین امکانی وجود ندارد
دSelect folder -
-77کدام یک از موارد زیر از انواع مختلف سیستم های پخش تلویزیونی و ویدیویی (سیستم پخش ویدئو آنالوگ)
نمی باشد؟
الفPal -
بNTSC -
جSECAME -
دHDTV -
-78در ایران کدام یک از استاندارد های پخش تلویزیونی آنالوگ مورد استفاده قرار می گیرد؟
الفPal -
بNTSC -
جSECAME -
دHDTV -
-79در ایران میکس و تولید محصوالت سمعی و بصری بر مبنای کدام سیستم انجام می گیرد؟
الفPal -
بNTSC -
جSECAME -
دHDTV -
-80هر نوع تصویر متحرک در سیستم  (PALسیستم پخش ویدئو) از عبور چند فریم ثابت در ثانیه تشکیل می
شود؟
الف10 -
ب24 -
ج25 -
د35 -
-81هر نوع تصویر متحرک در سیستم  ( NTSCسیستم پخش ویدئو) از عبور چند فریم ثابت در ثانیه تشکیل
می شود؟
الف25 -

ب30 -
ج15 -
د24 -
-82هر فریم دی وی دی ( )DVDکه بر مبنای سیستم  PALتهیه می شوند دارای چه کیفیتی است؟
الف 720*576 -پیکسل
ب 720*480 -پیکسل
ج 800*600 -پیکسل
د 500*400 -پیکسل
-83هر فریم دی وی دی ( )DVDکه بر مبنای سیستم  NTSCتهیه می شوند دارای چه کیفیتی است؟
الف 720*576 -پیکسل
ب 720*480 -پیکسل
ج 800*600 -پیکسل
د 500*400 -پیکسل
-84از طریق کدام یک از موارد زیر در پریمیر می توان فایل ها ویدوئی  ،صوتی و تصویری را وارد پروژه نمود؟
الفImport -
بExport -
جOpen -
دInsert -
-85فایل های ویدئویی ،صوتی و تصویری و  ...که جهت تدوین و ویرایش وارد نرم افزار پریمیر می شوند در کدام
پنجره قرار می گیرند؟
الفTime line -
بProject -
جEffect -
دFiles -
-86کدام پنجره در نرم افزار پریمیر محیطی برای نگهداری فایل ها بوده و اطالعات مورد نیاز هرکدام را نشان می
دهد؟
الفTime line -
بProject -
جEffect -
دFiles -
-87کدام پالت در نرم افزار پریمی ر لیستی از کلیه کارهایی که از ابتدای کار با پروژه انجام داده اید را نگهداری می
نماید؟
الفInfo -
بHistory -
جEffect -
دProject -
-88برای اضافه کردن یک پوشه جدید به یک پروژه در نرم افزار پریمیر ,از کدام گزینه در پنجره Project
استفاده می کنیم؟
الفNew -
بNew folder -

جNew bin -
دNew file -
-89با کدام یک از موارد زیر در نرم افزار پریمیر،می توان یک جانگهدار برای یک کلیپ ایجاد کرد تا بعد از ضبط
و آماده سازی،کلیپ در آن قسمت قرار گیرد؟
الفOffline file -
بFile -
جTransparent video -
دBlack video -
-90با کدام یک از موارد زیر در نرم افزار پریمیر،می توان یک شمارش گر ایجاد کرد؟
الفTransparent video -
بBlack video -
جColor matte -
دUniversal counting leader -
-91در کدام بخش از کادر محاوره ای  Project Settingsدر برنامه  Premiereمیتوان روش ویرایش فیلم را
تغییر داد؟
الفGeneral -
بCapture -
جVideo Rendering -
دDefault Sequence -
-92کدام بخش از برنامه  Premiereشامل دو پنجره  Source View , Program Viewاست؟
الفMonitor -
بTime Line -
جProject -
دHistory -
-93برای انجام تنظیمات ذخیره پروژه به صورت اتوماتیک در پریمیر از کدام مسیر استفاده می شود؟
الفFile\Save -
بFile \Auto Save -
جEdit \Preference\ Auto Save -
دWindow\ Auto Save -
-94در نرم افزار پریمیر ،کدام دکمه در پنجره  Monitorتصویر را به اندازه یک فریم به عقب می برد؟
الفPlay in to out -
بPlay -
جStep Forward -
دStep Back -
-95در نرم افزار پریمی ر  ،برای نوشتن متن های عمودی آزاد جهت ساختن یک عنوان از کدام ابزار استفاده می
شود؟
الفHorizontal Type -
بHorizontal paragraph Text -
جVertical Type -
دVertical Paragraph Text -

-96در نرم افزار پریمیر  ،برا ی مشاهده نوار تنظیم صدا در پنجره  Time lineکدام گزینه صحیح است؟
الف -دابل کلیک رو ی کلیپ مورد نظر
ب -کلیک رو ی نام تراك صوتی
ج -کلیک رو ی آیکون بلندگو
د -کلیک رو ی مثلث کوچک در کنار تراك صوتی
-97در نرم افزار پریمیر  ،وقتی که فرمت  Time Lineرا به  Show Head and Railتغییر می دهیم چه اتفاقی
می افتد؟
الف -تصاویر ابتدا و انتهای کلیپ قابل مشاهده است.
ب -تمامی فریم ها قابل مشاهده می شوند.
ج -فقط می توانیم نام کلیپ را مشاهده کنیم.
د -یک تصویر کوچک در ابتدای هر کلیپ نمایش داده می شود.
-98در نرم افزار پریمیر  ،با کدام گزینه می توان متنی را در یک مسیر نوشت؟
الفPath Type Tool -
بText Box -
جInsert -
دType Tool -
-99در نرم افزار پریمیر  ،برای ایجاد جلوه های ویژه در بین دو کلیپ تصویری از کدام دسته افکت ها استفاده می
شود؟
الفAudio & Video Effects -
بEffect Transitions -
جAudio Transitions -
دVideo Transitions -
-100در تدوین  ,منظور از نقطه ورودی چیست؟
الف -زمان وارد شدن یک کلیپ به پنجره  Time Lineمی باشد.
ب -تنظیم  Durationیک کلیپ می باشد.
ج -اولین فریم از کلیپی که می خواهیم در تدوین قرار گیرد.
د -پخش از زمانیکه دوربین شروع به کار نموده
-101در نرم افزار پریمیر  ،در کدام پالت می توان تنظیمات مربوط به جلوه ها را اعمال کرد؟
الفInfo -
بTransitions -
جEffect controls -
دHistory -
-102در نرم افزار پریمی ر  ،در کدام یک از پنجره های مانیتور  ,کلیپ منبع را می توانیم مشاهده کنیم؟
الفTrim -
بImport -
جProgram View -
دSource View -
-103در نرم افزار پریمیر  Duration ،چه کاربردی دارد؟
الف -اعمال افکت های متنوع بر روی کلیپ
ب -نشانگر نوع کلیپ انتخاب شده می باشد.

ج -نشانگر تعداد فریم هاست
د -نمایش و تنظیم طول مدت کلیپ ها
-104در نرم افزار پریمیر  ،برای چرخاندن و تغییر اندازه یک تصویر از کدام گزینه  Effect Controlsاستفاده
می شود؟
الفOpacity -
بMotion -
جEffect -
دSkip -
-105در نرم افزار پریمیر  ،دکمه  Snapدر پنجره  Time Lineچه کاربردی دارد؟
الف -کلیپ ها را مرتب می کند.
ب -بین دو کلیپ فاصله یکسانی ایجاد می نماید.
ج -کلیپ بطور اتوماتیک به لبه کلیپ مجاور می چسبد.
د -کلی را به قطعات کوچک قابل پخش تبدیل می نماید.
-106در نرم افزار پریمیر  ،عالمت وجود جلوه یا جلوه ها در یک کلیپ چیست؟
الف -وجود یک نوار آبی رنگ در لبه پائینی کلیپ
ب -وجود یک نوار آبی رنگ در لبه باالئی کلیپ
ج -وجود یک نوار قرمز رنگ در لبه باالئی کلیپ
د -وجود یک نوار قرمز رنگ در لبه پائینی کلیپ
-107در نرم افزار پریمیر  ،با استفاده از  Opacityچه تغییراتی را بر روی کلیپ اعمال می کنیم؟
الف -ایجاد یک نوار زرد رنگ بر روی تصویر
ب -حذف یک کلیپ از کلیپ های جاری
ج -تنظیم درجه کدری ( شفافیت )
د -حذف یک رنگ خاص از کلیپ
-108در نرم افزار پریمی ر  ،مهم ترین راه برای انتقال کلیپ و افکت ها از یک پنجره به پنجره دیگر کدام است؟
الف -کشیدن و رها کردن
بCopy & Paste -
جCut & Paste -
دTransition -
-109در نرم افزار پریمیر  ،برای تهیه خروجی نهایی فیلم از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفFile Export -
بFile \ Output -
جFile \ Import -
دFile \ Save -
-110به مجموعه ای که هدف آن آموزش یک یا چند بخش از محتوای درسی است و می تواند شامل تصاویر،
متون ،فیلم ها و صدا ها بوده و از طریق رایانه قابل مشاهده و انتقال باشد چه می گویند؟
الف -محتوای الکترونیکی
ب -انیمیشن
ج -فیلم آموزشی
د -سی دی آموزشی
-111مراحل تولید محتوای الکترونیکی به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

الف -طراحی ،تولید اجزا ،جمع بندی ،انتشار
ب -تولید اجزا ،طراحی ،جمع بندی ،انتشار
ج -جمع بندی،تولید اجزا،طراحی،انتشار
د -تولید اجزا،جمع بندی،طراحی،انتشار
-112کدام مورد جزء ویژگی های یک محتوای الکترونیک خوب نمی باشد؟
الف -ساده و قابل فهم باشد
ب -نباید گمراه کننده ،پیچیده و نامتعارف باشد
ج -برای تفهیم موضوع از زیاده گویی و حاشیه پردازی استفاده کند
د -با توجه به ضریب هوشی سن مخاطب ،تولید شده باشد.
-113مهم ترین هدف از تولید محتوای الکترونیکی چیست؟
الف -آموزش مخاطبان
ب -درآمدزایی
ج -سرگرمی
د -تمرین و تکرار مباحث آموزشی
-114کدام نرم افزار زیر از مجموعه نرم افزار های تولید محتوای الکترونیک نمی باشد؟
الفAdobe flash -
بMicrosoft PowerPoint -
جMultimedia builder -
دCalculator -
-115این نوع کسب و کار جدید بوده و با پیدایش کامپیوتر  ،اینترنت ،و توسعه جامعه خدماتی به عنوان یکی از
سریع ترین کسب و کارها از نظر تعداد ،سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح هستند؟
الف -خانگی
ب -اینترنتی
ج -صنعتی
د -روستایی
-116در کسب و کار اینترنتی برای معرفی محصوالت به مشتریان از چه ابزاری استفاده می شود؟
الف -وب سایت ها
ب -بازاریابی
ج -کاتالوگ
د -بروشور
-117مهمترین و قدرتمندترین محرک ادارهی امور کسب و کارچیست؟
الف -تولید کاال
ب -تولید خدمات
ج -عالیق شخصی
د -انگیزه ی سود
-118مفهوم" حالتی از مشغولیت و به طور عام ،فعالیتهایی که تولید و خرید کاالها و خدمات با هدف فروش آنها
رابه منظور کسب سود ،در بر میگیرد".به کدام گزینه نزدیک تر است ؟
الف -کسب و کار
ب -شرکت
ج -خدمات دهنده

د -مجری
-119کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های کسب و کار نیست؟
الف -معامله ی کاال و خدمات
ب -تکرار معامالت
ج -فروش یا انتقال کاالها و خدمات برای کسب ارزش
د -فعالیت بدون ریسک
-120در هر تصویر هر چه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد ........
الف -وضوحیت آن تصویر بهتر خواهد بود
ب -وضوحیت آن تصویر کمتر خواهد بود.
ج -تصویر بزرگتر نمایش داده می شود.
د -تصویر محوتر می شود.
-121متداولترین قالبندی فایل در فتوشاپ چیست؟
الفjpg -
بgif -
جbmp -
دpsd -
-122برای انتخاب محدوده ,بصورت مربع یا دایره باید در هنگام درگ کردن توسط ابزار انتخاب مستطیل یا بیضی
....
الف -کلید  Altرا نگه می داریم.
ب -کلید  Ctrlرا نگه می داریم
ج -کلید  Shiftرا نگه می داریم
د -کلیدهای  ctrl+Altرا نگه می داریم؟
-123برای کم کردن یک محدوده از انتخاب کدام کلید را از صفحه کلید نگه می داریم؟
الفAlt -
بCtrl -
جShift -
دAlt+Shift -
-124کدام کلید از صفحه کلید را در هنگام استفاده از ابزار  Moveنگه داریم تا عمل کپی انجام شود؟
الفAlt -
بctrl -
جShift -
دCtrl+Shift -
-125کدام یک از گزینه های زیر در پالت  Brushesبرای تعیین زاویه چرخش قطعه بزرگ قلم مو می باشد؟
الفroundness -
بAngle -
جhardness -
دSpacing -
-126کدام یک از گزینه های زیر در پالت  Brushesبرای تعیین نسبت قطر بزرگ به کوچک شکل قلم مو می
باشد؟
الفroundness -

بAngle -
جhardness -
دSpacing -
-127کدام یک از گزینه های زیر در پالت  Brushesبرای تعیین واضح بودن مرزهای قلم کشیده شده می باشد؟
الفroundness -
بAngle -
جhardness -
دSpacing -
-128کدام یک از گزینه های زیر در پالت  Brushesبرای تعیین مابین ضربه های قلم می باشد؟
الفroundness -
بAngle -
جhardness -
دSpacing -
-129با انتخاب یک موقعیت در پالت...... History ,
الف -موقعیتهای بعد از آن موقعیت کال حذف می شود.
ب -فقط آن موقعیت حذف می شود.
ج -موقعیت های قبل از آن موقعیت حذف می شود.
د -پالت  Historyخالی میشود.
-130در پالت  swatchesبرای تغییر رنگ پس زمینه کدام کلید را پایین نگه می داریم؟
الفAlt -
بshift -
جCtrl -
دTab -
-131کدام ابزار برای گرفتن نمونه از تصویر در جای دیگری می باشد؟
الفmove -
بpaint brush -
جhistory -
دclone Stamp -
-132با استفاده از کدام ابزار می توانیم لبه های سخت ناحیه ها را مالیم کنیم و جزئیات را کاهش دهیم?
الفsharpen -
بblur -
جsponge -
دsmudge -
-133برای تیره تر کردن یک ناحیه از تصویر از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفsharpen -
بblur -
جburn -
دdodge -
-134کدام ابزار عملی مخالف  burnرا انجام می دهد؟
الفsharpen -

بblur -
جburn -
دdodge -
-135کدامیک از پالت های زیر جهت نمایش تاریخچه عملکردهای روی تصویر می باشد؟
الفNavigator -
بInfo -
جhistory -
دparagraph -
-136کدامیک از ابزارهای زیر مربوط به ابزارهای انتخاب در فتوشاپ می باشند؟
الفhand - crop - pen - magic wand -
بtype - crop - pen - marquee -
جpen - crop - move - marquee -
دmagic wand - lasso - marquee -
-137برای تعیین درجه ماتی از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الفTelorance -
بanti- ali asing -
جopacity -
دSize -
-138نگه داشتن کلید  Shiftدر هنگام استفاده از ابزار  Rectangular marqueeباعث .......
الف -انتخاب از مرکز به سمت بیرون خواهد بود
ب -انتخاب به صورت مستطیل خواهد بود.
ج -انتخاب به صورت مربع خواهد بود
د -انتخاب به صورت بیضی خواهد بود.
-139در هنگام استفاده از ابزار  Clon Stampنقطه نمونه برداری را با نگه داشتن کدام کلید تعیین می کنیم؟
الفCtrl -
بAlt -
جShift -
دalt+Shift -
-140ابزار  ..............لبه های مالیم را وضوحیت و شفافیت بیشتری می دهد؟
الفBlur -
بsharpen -
جsponge -
دdodge -
-141از ابزار  Spongeبرای ...............
الف -تغییر ماتی و شفافی ناحیه انتخاب شده استفاده می شود.
ب -تغییر درجه اشباع رنگ ناحیه مورد نظر بکار می رود
ج -برای روشنتر کردن ناحیه انتخابی
د -نرم کردن گوشه ها
-142از گزینه  Transform Skewجهت ..........
الف -چرخاندن بخشهای انتخاب شده

ب -مایل کردن محدوده انتخاب شده
ج -ایجاد اعوجاج در محدوده انتخاب شده
د -تغییر پرسپکتیو ناحیه انتخاب شده
-143اگر بخواهیم تمام پیکسلهایی که دارای رنگ یکسانی هستند پاک شوند از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفmagic Eraser -
بBackground eraser -
جeraser -
دClear -
-144در هنگام استفاده از ابزار قطره چکان برای اینکه رنگ پس زمینه تغییر کند کدام کلید را از صفحه کلید نگه
می داریم؟
الفCtrl -
بshift -
جalt -
دshift + Alt -
-145برای لغو  5مرحله از کار انجام شده در فایل از کدام دستور استفاده می کنیم؟
الفrevert -
بUndo -
جhistory -
دlayer -
-146ابزار  Magic wandچگونه انتخاب بخشهای تصویر را تعیین می کند؟
الف -برحسب پیکسلهایی که دارای رنگ متضاد و مخالف هستند
ب -بر حسب پیکسلهایی که دارای رنگ مشابه هستند.
ج -با کلیک کردن پیاپی در قسمتهای مورد نظر تصویر
د -بصورت مستطیل انتخاب می کند
-147کدام ابزار مانند یک اسپری عمل می کند؟
الفbrush -
بair Brush -
جpaint Brush -
دpen -
-148در کادر  newبا وارد کردن مقدار عددی بیشتری در کادر ...... resolution
الف -می توان کیفیتی باالتر را برای تصویر انتخاب کرد
ب -می توان کیفیتی پایین تر را برای تصویر انتخاب کرد
ج -اندازه تصویر را تغییر داد
د resoulotion -مربوط به کیفیت و اندازه نمی باشد.
-149از کدام منو برای آشکار و پنهان کردن جعبه ابزار استفاده می کنیم؟
الفimage -
بview -
جwindow -
دselect -
-150برای مرتب کردن فایلهای باز به صورت آبشاری ..........

الف -از منوی  Windowگزینه  arrangeو سپس  tileرا انتخاب می کنیم.
ب -از منوی  windowگزینه  Tileرا انتخاب می کنیم.
ج -از منوی  windowگزینه  Arrangeو سپس  cascadeرا انتخاب می کنیم.
د -از منوی  windowگزینه  caseCadeرا انتخاب می کنیم.
-151ابزار  ......مرز رنگها را بصورت اتوماتیک تشخیص داده و به صورت خودکار این مرزها را نقطه گذاری می
کند؟
الفlasso Tool -
بmagnetic lasso -
جmagic wand -
دRectangle select -
-152ناحیه ای را انتخاب کرده ایم برای گسترش این ناحیه .......
الف -از منوی  selectگزینه  featherرا انتخاب کرده و عددی باال وارد می کنیم.
ب -از منوی  selectگزینه  Growرا انتخاب می کنیم.
ج -از منوی  selectگزینه  similarرا انتخاب می کنیم.
د -کلیدهای ترکیبی  Ctrl + Aرا از صفحه کلید انتخاب می کنیم.
-153ناحیه ای از تصویر را انتخاب کرده ایم اگر بخواهیم تمامی نواحی که از آن رنگ دارند انتخاب شوند.
الف -از  transform selectionاستفاده می کنیم.
ب -از منوی  selectگزینه  growرا انتخاب می کنیم.
ج -از منوی  selectگزینه  similarرا انتخاب می کنیم.
د -بر روی انتخاب دابل کلیک می کنیم.
-154برای تغییر اندازه انتخابی موضوع................
الفEdit | Transform | Scale -
بEdit | Transform | Rotate -
جEdit | Transform | Distore -
دEdit | Transform | Skew -
-155در هنگام تغییر اندازه موضوع انتخاب شده برای حفظ تناسب تصویر کلید  ..............را نگه می داریم؟
الفctrl -
بAlt -
جf2 -
دshift -
-156برای چرخاندن تصویر  90درجه در خالف جهت عقربه های ساعت ...........
الف -کل تصویر را نمی توان چرخاند.
بImage | Rotate Canvas 180 -
جImage | Rotate Canvas | 90 CW -
دImage | Rotate Canvas | 90 CCw -
-157برای ایجاد اعوجاج در محدوده انتخاب شده ...........
الفEdit | Transform | Distort -
بEdit | Transform | Skew -
جEdit | Transform | Rotate -
دEdit | Transform | Prespective -

-158برای ظاهر کردن پالت ........ History
الف -از منوی  insertگزینه  Historyرا انتخاب می کنیم.
ب -از منوی  Viewگزینه  historyرا انتخاب می کنیم.
ج -از منوی  windowگزینه  Historyرا انتخاب می کنیم.
د -کلید  Ctrl + Fرا فشار می دهیم.
-159فعال کردن گزینه  Only web Colorsدر پنجره ........ Color Picker
الف -فقط رنگهای قابل چاپ را نمایش می دهد.
ب -فقط رنگهای فعال را نمایش می دهد.
ج -فقط رنگهای غیر قابل چاپ را نمایش می دهد.
د -رنگهای غیر فعال را نمایش می دهد
-160کدام مد نقاشی را به حالت ترانسپارنت تبدیل می کند؟
الفNormal -
بDarken -
جmultiply -
دclear -
-161ابزار ....... pattern Stamp
الف -جهت نمونه برداری از تصویر استفاده می شود
ب -جهت نقاشی با یک الگو یا طرح می باشد.
ج -جهت پاك کردن نقاشی
د -تغییر سایز نقاشی
-162کدامیک از ابزارهای زیر در گروه ابزارهای بازسازی تصویر قرار نمی گیرد؟
الفHealing Brush -
بclone stamp -
جHistory -
دpath tool -
--163ابزار  Toningشامل ......
الفdodge - blur - bucket -
بdodge - burn - smodge -
جSmodge - burn - blur -
دdodge - burn - sponge -
-164با استفاده از ابزار  Smudgeمی توان .......
الف -مانند اسپری رنگ آمیزی کرد.
ب -مانند انگشتی بر روی رنگ کشید.
ج -تصویر را روشن کرد
د -تصویر را تیره کرد
-165گزینه  Modifyو سپس  borderرا انتخاب می کنیم تا .......
الف -لبه های انتخاب صاف شود
ب -انتخاب را افزایش می دهد.
ج -انتخاب را کاهش می دهد.
د -انتخاب را به صورت حاشیه ای در پیرامون آن در می آورد.

-166کلید میان بر فرمان  Step Forwardچه می باشد؟
الفShift+ Ctrl + Z -
بCtrl + Z -
جAlt+Ctrl+Z -
دAlt+Ctrl+Y -
کدام گزینه در منوی  Selectناحیه انتخاب شده را از حالت انتخاب خارج می کند؟
الفDeselect -
بReselect -
جDelete -
دInverse -
-167در منوی  .............با استفاده از گزینه  .................می توانیم انتخابها را ذخیره کنیم.
الف -منوی  Editگزینه Save
ب -منوی  selectگزینه Save
ج -منوی  Editگزینه Save Selection
د -منوی  selectگزینه save selection
-168در پنجره  Save selectionبا انتخاب گزینه ....... Replace Channel
الف -انتخاب جدید جایگزین انتخاب قبلی می شود.
ب -انتخاب جدید به انتخاب قبلی اضافه شده و در کانال قبلی ذخیره می شود.
ج -ناحیه انتخاب شده جدید از ناحیه انتخاب شده ,قبلی کم می شود
د -تنها قسمت مشترك بین ناحیه انتخاب شده جدید و ناحیه انتخاب شده قبلی تعیین می شود.
-169فرمان  Undoدر کدام منو قرار دارد؟
الفfile -
بEdit -
جview -
دSelect -
-170انتخاب گزینه  shieldدر نوار  optionابزار ...... Crop
الف -بدون جدا کردن ناحیه  Cancelمی کند
ب -ناحیه انتخاب شده را جدا می کند
ج -ناحیه خارج از محل انتخاب به صورت شفاف دیده می شود
د -ناحیه خارج از محل انتخاب به صورت مات یا  Opacityدیده می شود.
-171در نوار  Optionابزار  art historyبرای انتخاب سبک از کدام قسمت استفاده می کنیم؟
الفmode -
بstyle -
جArea -
دOpacity -
-172گزینه  erase to historyدر نوار  optionابزار  eraserرا انتخاب می کنیم تا ........
الف -تصویر به طور کامل حذف شود
ب -با کلیک بر روی نواحی پاك شده آن نواحی به رنگ قرمز در می آید
ج -با کلیک بر روی نواحی پاك شده اثر ابزار  Eraserاز بین می رود
د -تصویر پاك نمی شود اثری ندارد

-173در هنگام استفاده از ابزار  Magic Eraserبرای اینکه رنگ انتخاب شده از تمامی الیه ها قابل استفاده
باشد؟
الف -از نوار  optionsگزینه  contiguousرا انتخاب می کنیم.
ب -از نوار optionsگزینه  use All Layersرا انتخاب می کنیم.
ج -از نوار  optionsگزینه  layersرا انتخاب می کنیم
د -نمی توان با ابزار  Magic Eraserتمامی الیه ها را انتخاب نمود.
-174ابزار  Buketدر کدام مد مورد استفاده قرار نمی گیرد ؟
الفNormal -
بbitmap -
جcolor -
دCmyk -
-175در نوار  Optionsابزار  gradientاز فهرست کشویی کدام  gradientرا انتخاب کنیم تا باعث سایه
دارشدن از مرکز دایره شود؟
الفradial Gradient -
بAngle gradient -
جlinear Gradient -
دdiamond gradient -
-176در نوار  Optionsابزار  gradientاز فهرست کشویی کدام  gradientرا انتخاب کنیم تا باعث سایه
دارشدن به صورت چرخشی خطی در جهت عقربه های ساعت شود.
الفradial Gradient -
بAngle gradient -
جlinear Gradient -
دdiamond gradient -
-177در نوار  Optionsابزار  gradientاز فهرست کشویی کدام  gradientرا انتخاب کنیم تا باعث سایه
دارشدن به صورت خطی شود.
الفradial Gradient -
بAngle gradient -
جlinear Gradient -
دdiamond gradient -
-178در نوار  Optionsابزار  gradientاز فهرست کشویی کدام  gradientرا انتخاب کنیم تا باعث سایه
دارشدن به صورت لوزی شود.
الفradial Gradient -
بAngle gradient -
جlinear Gradient -
دdiamond gradient -
-179کدامیک از مدهای رنگ زیر نتیجه ای معکوس مد  Colorتولید می کند؟
الفDifference -
بluminosity -
جhue -
دsaturation -

-180تصویری داریم که می خواهیم رنگهای آبی آن را به رنگ بنفش تبدیل کنیم با کدام ابزار می توان آن رنگ
را که در قسمتهای مختلف تصویر پراکنده است انتخاب کنیم؟
الفRectongular Marquee -
بEliptical Marquee -
جMagic wand -
دlinear Gradient -
-181کلید میان بر گزینه  featherچه می باشد؟
الفCtrl + D -
بAlt + D -
جCtrl+Alt+D -
دshift+Alt+D -
-182برای تغییر اندازه بوم نقاشی از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف -گزینه  Image Sizeرا از منوی  Imageانتخاب می کنیم.
ب -گزینه  Image Sizeرا از منوی  Viewانتخاب می کنیم.
ج -گزینه  Canvas Sizeرا از منوی  Imageانتخاب می کنیم.
د -گزینه  Canvas Sizeرا از منوی  Viewانتخاب می کنیم.
-183کدام یک از ابزارهای انتخاب زیر انتخاب را بر اساس مقادیر رنگ انجام می دهند؟
الفMarguee -
بMagic wand -
جlasso -
دRectangle -
-184در هنگام استفاده از ابزار  Magic wandهر چه مقدار  Toleranceکوچکتر باشد؟
الف -میزان انحراف کمتری را در تفکیک رنگها اعمال می کند
ب -میزان انحراف بیشتری را در تفکیک رنگها اعمال می کند.
ج -ناحیه بیشتری از رنگ انتخاب می شود
د -ناحیه کمرنگ انتخاب می شود.
-185برای اینکه نواحی رنگ بصورت پیوسته انتخاب شوند در هنگام انتخاب توسط ابزار  Magic wandطبق
کدام گزینه عمل می کنیم؟
الف -گزینه  continuesرا انتخاب می کنیم
ب tolerance -را افزایش می دهیم.
ج -مقدار  featherرا کم می کنیم.
دAdd -
-186گزینه  Inverseد رمنوی  selectچه کاری انجام میدهد؟
الف -برای انتخاب دوباره می باشد.
ب -ناحیه انتخاب شده را از حالت انتخاب خارج می کند
ج -همه قسمتهای تصویر را انتخاب می کند
د -انتخاب را معکوس می کند.
-187کدام کلید از صفحه کلید را در هنگام استفاده از ابزار  Moveنگه داریم تا عمل کپی انجام شود؟
الفAlt -
بctrl -

جShift -
دCtrl+Shift -
-188برای بریدن بخشهای ناخواسته تصویر از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفMove -
بMarquee -
جcrop -
دSelect -
-189کلید معادل گزینه  Undoچه می باشد؟
الفctrl+Y -
بCtrl+Z -
جShift+Ctrl+Y -
دShift+Ctrl+Z -
-190از گزینه  Rotateدر  Transformبرای  ................استفاده می شود.
الف -بزرگ و کوچک کردن تصویر
ب -برای چرخاندن تصویر
ج -برای مایل کردن تصویر
د -ایجاد اعوجاج
-191کدام یک از گزینه های زیر در پالت  Brushesبرای تعیین زاویه چرخش قطعه بزرگ قلم مو می باشد؟
الفroundness -
بAngle -
جhardness -
دSpacing -
-192کدام یک از گزینه های زیر در پالت  Brushesبرای تعیین نسبت قطر بزرگ به کوچک شکل قلم مو می
باشد؟
الفroundness -
بAngle -
جhardness -
دSpacing -
-193کدام یک از گزینه های زیر در پالت  Brushesبرای تعیین واضح بودن مرزهای قلم کشیده شده می باشد؟
الفroundness -
بAngle -
جhardness -
دSpacing -
-194کدام یک از گزینه های زیر در پالت  Brushesبرای تعیین مابین ضربه های قلم می باشد؟
الفroundness -
بAngle -
جhardness -
دSpacing -
-195اگر هنگام پاک کردن بخواهیم لبه های قسمت پاک شده صاف باشد کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟
الفContigueous -

بAnti_aliased -
جDelete -
دhardness -
-196برای ایجاد یک آمیختگی تدریجی بین رنگها از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفPaint Bucket -
بGradient -
ج brush -و گزینه opacity
دPen -
-197در پنجره  color Pickerعالمت خطر زرد رنگ مثلث شکل نشان دهنده چیست؟
الف -رنگهای غیر قابل چاپ
ب -رنگهای غیر فعال
ج -غیر قابل چاپ و غیر فعال
د -رنگهای وب
-198در پالت  swatchesبرای تغییر رنگ پس زمینه کدام کلید را پایین نگه می داریم؟
الفAlt -
بshift -
جCtrl -
دTab -
-199با استفاده از کدام ابزار می توان از رنگهای موجود در تصویر رنگ پیش زمینه یا پس زمینه را تغییر داد?
الفpaint Backed -
بGradient -
جEydropper -
دForecolor -
-200کدام ابزار برای گرفتن نمونه از تصویر در جای دیگری می باشد؟
الفmove -
بpaint brush -
جhistory -
دclone Stamp -
-201کاربرد ابزار  healing Brushچیست؟
الف -می توان قسمتی از تصویر را با رنگ دلخواه رنگ آمیزی کرد.
ب -قسمتی از تصویر را بازسازی کرد
ج -از قسمتی از تصویر الگو تهیه کرد.
د -انتخاب رنگ
-202ابزار  ........عملکرد کشیدن یک انگشت در یک نقاشی آبرنگ را شبیه سازی می کند.
الفsmudge -
بSponge -
جBlur -
دSharpen -
-203کدام یک از ابزارهای زیر عملکردش مخالف  Blurمی باشد؟
الفsharpen -

بsponge -
جsmudge -
دDodge -
-204برای روشن تر کردن یک ناحیه از تصویر از کدام ابزار استفاده می کنیم؟
الفsharpen -
بblur -
جburn -
دDodge -
-205از ابزار  erase Toolبرای انجام چه عملی استفاده می کنیم؟
الف -رنگ آمیزی تصویر
ب -پاك کردن تصویر
ج -تغییر اندازه پاك کردن
د -انتخاب رنگ
-206برای تغییر اندازه تصویر از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟
الفImage Size -
بapply Image -
جconvas size -
دduplicate -
-207برای افزودن ما سک الیه و فعال کردن آن  ،از کدام پالت زیر ا ستفاده می شود ؟
الفSelect -
ب -پا لت Channels
ج -پالت Layer
د -منوی Imege
-208از کدام گزینه زیر برای فعال وغیر فعال کردن ماسک الیه در پالت  Layersا ستفاده می شود ؟
الف -کلیک کردن روی عالمت ما سک
ب -کلیک کردن روی محتویات یا  Thumbnailالیه
ج -کلیک روی چشم الیه
د -دابل کلیک روی الیه
-209چگونه می توان ما سک الیه را غیر فعال کرد ؟
الف -کلیک کردن روی ما سک الیه و خاموش شدن دکمه ما سک در پا لت Layers
ب -حذف کردن ما سک الیه در پا لت layers
ج -پا ئین نگهداشتن کلید Shiftو کلیک کردن روی محتوای الیه Thumbnailدر پا لت Layer
د -انتخاب یک البه دیگر در پا لت Layer
-210کدامیک از فرمتهای زیر در هنگام ذخیره یک فایل حجم کمتری را اشغال می کند؟
الفTIF -
بJPG -
جEPS -
دPSD -
-211برای مشاهده عملیات انجام شده روی فایل جاری ار کدام پالت استفاده می کنیم؟
الفHistory -

بInfo -
جNavigator -
دLayer -
-212با کمک کدام پالت می توان در رابطه با نقطه جاری تصویر اطالعات بدست آورد؟
الفHistory -
بColor -
جInfo -
دSwatches -
-213برای انتخاب کل تصویر از کدام گزینه استفاده می کنیم ؟
الفShift+A -
بCtrl+A -
جAlt+D -
دCtrl+D -
-214کدام گزینه واحد دقت تصویر است ؟
الفDPI -
بLPI -
جPPI -
دPPS -
-215چگونه می توان یک الیه را پنهان کرد ؟
الف -روی الیه کلیک می کنیم و آن را به سمت سطل زباله می کشیم
ب -الیه را از حالت فعال خارج می کنیم
ج -روی الیه کلیک کرده و دکمه  hرا فشار می دهیم
د -روی نماد چشم الیه کلیک می کنیم .
-216برای تبدیل یک مسیر به یک انتخاب ......................
الف -از پالت  Pathگزینه  Make Selectionانتخاب می کنیم .
ب -از پالت  Pathگزینه  New Pathانتخاب می کنیم .
ج -از پالت  Pathگزینه  Fill Pathانتخاب می کنیم .
د -از پالت  Pathگزینه  Stroke Pathانتخاب می کنیم
-217عملکرد فیلتر  Distortروی تصویر چگونه است ؟
الف -الف ) ایجاد ابر
ب -محو و هموار سازی
ج -ترسیمات هنری
د -ایجاد اعوجاج
-218کدامیک از فیلترهای زیر سبب دادن بافت خاصی به تصویر می شود ؟
الفTexturize -
بEmboss -
جWater Paper -
دDistort -
-219برای آماده سازی فایل جهت چاپ از کدام مد رنگی استفاده میکنیم؟
الفRgb -

بCmyk -
جGray Scale -
دLab Color -
-220برای آماده سازی فایل جهت ارائه به وب سایت از کدام مد رنگی استفاده میکنیم؟
الفRgb -
بCmyk -
جGray Scale -
دLab Color -
-221منظور از درجه وضوح تصویر چیست؟
الف -میزان بزرگنمایی تصویر
ب -میزان کو چک نمایی تصویر
ج -فاصله پیکسل ها در تصویر
د -فاصله تصویر از زمینه
-222چند نوع مد رنگ در فتوشاپ بکار گرفته می شود؟
الف7 -نوع
ب 12 -نوع
ج 4 -نوع
د 3 -نوع
 Timing-223چیست وچه کاربردی دارد؟
الف -حافظه مورد نیاز فتوشاپ را نشان می دهد
ب -زمان مورد نیاز برای باز شدن فایل را نشان میدهد
ج -زمان مورد نیاز برای انجام آخرین عمل را نشان میدهد.
د -آخرین زمان استفاده شده توسط فایل را نشان می دهد.
-224برای تغییر اندازه فایل بدون تغییر اندازه تصویر از کدام دستور استفاده می شود؟
الفImage Size -
بSize Print -
جPixel Dimention -
دConcave Size -
 -225کدامیک از ابزارهای زیر بطور تدریجی بخشی از تصویر را رنگ آمیزی می کند؟
الفAir Brush -
بPaintbrush -
جMIRROR -
دGradient -
-226پسوند طیف رنگهایی که ذخیره می شوند کدام است؟
الفRAW -
بPCX -
جPDF -
دGRD -
-227با استفاده از فرمان  Scaleمی توان ……..
الف -مقیاس فایل را تغییر داد.

ب -اندازه فایل را تغییر داد.
ج -مقیاس و طول وعرض یک الیه را تغییر داد.
د -مقیاس و طول وعرض فایل را تغییر داد
-228دستور  Fadeچه کاربردی دارد؟
الف -گزینه  Deleteرا محدود می کند.
ب -فعالیت گزینه  Eraseرا به مراحل مشخص محدود می کند.
ج Erase -را فعال می کند.
د Delete -را فعال می کند.
-229از گزینه  Guids&Gridبرای چه کاری استفاده می شود؟
الف -تنظیم رنگ
ب -تنظیم فرمت فایل مورد نظر
ج -تنظیم پیکسل های رنکی فایل
د -تنظیم سیستم اندازه گیر ی خطوط راهنما و خطوط شبکه بندی
-230چگونه می توان محل تابیدن روشنایی به تصویر را تعیین کرد ؟
الفLENS FIARE -
بCLUDS -
جRENDER -
دME ZZOTINT -
-231جهت تغییر یک مد به مد دیگر؟
الفIMAGE | MODE -
بADJUST | MODE -
جFILE | MODE -
دLAYER | MODE -
-232چگونه می توان چند الیه مختلف را با هم حرکت داد؟
الف -با  mergeنمودن آنها
ب -با  linkنمودن الیه های مورد نظر ودستور move
ج -با انتخاب الیه های مورد نظر ودستورdelete layer
د -با کپی کردن الیه های مورد
-233برای ذخیره پروژه در  adobe animateاز کدام کلید ها استفاده می شود؟
الفFile /Save -
بF9 -
جF5 -
دF7 -
-234برای نمایش افکت اعمال شده از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف -در  TimeLineگزینه Play
بView/Play -
جAnimate/Play -
دF1 -
-235برای اضافه نمودن افکت از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفInsert KeyFrame/Effect -

بInsert Effect -
جF2 -
دF12 -
-236در نرم افزار  adobe Animateبرای کشیدن مربع از کدام ابزار استفاده می شود؟
الفRectangle -
بSquare -
ج -کلید ترکیبی Shift+Alt
دCircle -
-237برای تنظیم انیمیشن از کدام نوار ابزار استفاده می شود؟
الفToolbar -
بTime Line -
جView/Animation -
دVideo -
-238برای نمایش زمانبندی انیمیشن از کدام نوار ابزار استفاده می شود؟
الفToolbar -
بTime Line -
جView/Animation -
دVideo -
-239برای نمایش پانل  Propertiesاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفView/Properties -
بWindow/Properties -
جCtrl+E -
دAlt+P -
-240پسوند پیش فرض فایل ذخیره شدن پروژه چیست؟
الفFla -
بHtml -
جAn -
دAdA -
-241برای نمایش خط کش( )Rulersاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفView/Rulers -
بCtrl+B -
جCtrl+Ruler -
دwindow/rulers -
-242برای نمایش اندازه واقعی پروژه از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفView/Actual Size -
بCtrl+9 -
جCtrl+A -
دCtrl+9 -
-243برای نمایش خطوط راهنما در هنگام اضافه کردن آبجکت بر روی  Stageاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفView/Smart Guides -

بCtrl+w -
جCtrl+9 -
دpanel/Guides -
-244برای اضافه کردن یک فایل تصویری از کدام گزینه استفاده می نماییم؟
الفFile/Import -
بCtrl+m -
جCtrl+n -
دCtrl+t -
-245برای اضافه کردن یک فایل ویدئویی از کدام گزینه استفاده می نماییم؟
الفFile/Import -
بCtrl+L -
جCtrl+1 -
دCtrl+m -
-246در نرم افزار  adobe animateبرای مخفی کردن یک آبجکت از کدام آیکن در  TimeLineاستفاده می
شود ؟
الف -آیکن قفل
ب -آیکن چشم
ج -آیکن دایره
د -آیکن قلم
-247در نرم افزار  adobe animateبرای نمایش درس های آموزشی آنالین از کدام پانل استفاده می شود ؟
الفLearning -
بLessons -
جproperties -
دAmozesh -
-248در نرم افزار  adobe animateمدیریت فایل های موسیقی ،ویدئویی ،عکس و  ...در کدام پانل انجام می
شود ؟
الفCategories -
بLibrary -
جproperties -
دFiles -
-249جهت چرخاندن یک عکس از کدام گزینه استفاده می شود ؟
الفproperties/Transform -
بproperties/path -
جproperties/circle -
دtools -
-250در صورت حذف یک فایل  gifاز کدام روش امکان بازگشت وجود دارد ؟
الفCtrl+0 -
بCtrl+k -
ج -از طریق پانل Library
دCtrl+u -

-251اندازه  stageاز طریق کدام گزینه تنظیم می گردد ؟
الفproperties/stage -
بWidth -
جproperties/Transform -
دHeight -
-252رنگ  stageاز طریق کدام گزینه تنظیم می گردد ؟
الفproperties/color -
بproperties/Stage -
جproperties/Transform -
د -پانل color
-253تغییر فونت نوشته بر روی stageاز کدام گزینه تنظیم می گردد ؟
الفproperties/Text -
بproperties/Font -
جproperties/Document -
د -پانل text
جهت تغییر  Alignنوشته بر روی stageاز کدام گزینه تنظیم می گردد ؟
الف -پانل align
بproperties/Font -
جproperties/Document -
دproperties/Text -
-254جهت تغییر رنگ نوشته بر روی stageاز کدام گزینه تنظیم می گردد ؟
الف -پانل color
بproperties/Font -
جproperties/Document -
دproperties/Text -
-255جهت تغییر طول و عرض یک عکس به یک اندازه هنگام تغییر اندازه ،از کدام کلید تنظیم می گردد ؟
الفAlt+Shift -
بAlt -
جCtrl -
دShift -
-256جهت ایجاد حرکت انیمیشن یک تصویر در محور افقی ،کدام گزینه کامل تر می باشد؟
الفAdd Keyframe+Position -
بPosition -
ج -مقدار X
دSize -
-257جهت ایجاد  ، keyFramesاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفand Size Properties/Position -
ب -در Time
ج -در Line
د -در Frame

-258جهت چرخش یک آبجکت ،بر روی  stageاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الف -خاصیت Rotateدر TimeLine
بProperties -
ج -خاصیت Transform
دPosition -
-259برای ایجاد انیمیشن بین دو  keyframeاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفCreate Transition -
بCreate -
ج -خاصیت  Rotateدر Transform
دPosition -
-260برای ایجاد  loopدر انیمیشن از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفInsert Trigger -
بInsert Action -
جControl -
دloopAnimation -
 Duplicate-261در قسمت  Actionچه عملی انجام می دهد؟
الف -کپی الیه ها
ب -اضافه کردن متن ها
ج -حذف عکس
د -حذف الیه
-262در قسمت  Libraryکدام گزینه ها دیده می شوند؟
الفitems -
بcode -
جtext -
دSymbols -
-263برای تعویض یک عکس در  stageاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الف Change Image Source -در قسمت Image
ب Change Image Source -در قسمت Change
ج Change Image Source -در قسمت Control
د Change Image Source -در قسمت Picture
-264در قسمت  Libraryکدام گزینه دیده نمی شود؟
الفSymbols -
بScripts -
جFonts -
دPictures -
-265در قسمت  Libraryکدام گزینه دیده می شود؟
الفCodes -
بAction -
جElements -
دImages -

-266برای اینکه یک الیه در باالترین الیه قرار گیرد ،پس از کلیک راست بر روی آن کدام گزینه انتخاب می
شود؟
الفGo to Front -
بBring To Front -
جFront -
دTo Front -
-267برای گرفتن خروجی از پروژه برای  IBookاز کدام گزینه استفاده می شود؟
الفAction/Export -
بFile/Publish -
جExport Project -
دSetting -
-268برای گرفتن خروجی از پروژه کدام موارد از پروژه به صورت فایل ذخیره خواهند شد؟
الف -رنگ ها
ب -تنظیمات
ج -اسکریپت ها
د -ابعاد
-269برای اینکه بخواهیم یک عکس در راستای عمودی و در یک خط حرکت نماید ،ضمن حرکت ماوس از کدام
کلید استفاده می شود؟
الفSpace -
بCtrl -
جShift -
دAlt -
-270انتخاب کدام گزینه در  KeyFrame ،TimeLineبه طور خودکار ساخته می شود؟
الفAutoKey -
بAuto-key -
جAuto-KeyFrame -
دKeyframe -
-271انتخاب کدام گزینه در  ، TimeLineانیمیشن به طور خودکار ساخته می شود؟
الفAuto-Transition -
بTransition -
جAuto-Animation -
دAnimation -
-272جهت استفاده انیمیشنی از یک پروژه در پروژه دیگر ،با توجه به اینکه در همان مکان های تعریف شده در
پروژه قبلی ،منتقل گردد؟
الفPaste Transition To Location -
بPaste Transition -
جPaste To Transition -
دPaste From Transition -
-273جهت استفاده انیمیشنی از یک پروژه در پروژه دیگر ،با توجه به اینکه در همان مکان های تعریف شده در
پروژه قبلی با شد و معکوس شود از کدام گزینه استفاده می شود؟

الفPaste Transition To Location -
بPaste Inverted -
جPaste To Transition -
دPaste From Transition -
-274برای نمایش خروجی انیمیشن در  Browserاز کدام کلید استفاده می شود؟
الفCtrl+Alt -
بCtrl+Enter -
جShift+Enter -
دAlt+Enter -
-275برای اجرای مدام موزیک در یک انیمشین می بایست کدام گزینه عالمت دار شده باشد؟
الفloop -
بAudio Loop -
جAutoPlay -
دContinue -
-276برای تنظیم میزان موزیک در یک انیمشین می بایست کدام گزینه تنظیم گردد؟
الفVolume -
بConfigVolume -
جValue -
د -چنین امکانی وجود ندارد
-277برای خط چین دار کردن خطوط دور یک مستطیل از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفDashed -
بSolid -
جdotthed -
دChin -
برای نقطه چین کردن خطوط دور یک دایره از کدام گزینه استفاده می شود؟
الفDashed -
بSolid -
جdotthed -
دChin -
-278کدامیک از فرمت های ویدئویی زیر قابل اضافه کردن در نرم افزار می باشد؟
الفts -
بOGG -
جmkv -
دdat -
-279کدامیک از فرمت های ویدئویی زیر قابل اضافه کردن در نرم افزار نمی باشد؟
الفMP4 -
بOGG -
جmKV -
دOga -
-280جهت تغییر روی هم قرار گرفتن الیه ها ،از کدام گزینه استفاده می شود؟

الفProperties/Position -
ب -ترتیب الیه ها درپانل TimeLine
جPosition -
دProperties -
-281کدامیک از نرم افزار های زیر در همگام تبدیل کیفیت تصویر را کاهش نمی دهد؟
الفArc Soft -
بAudition -
جCorel -
دFlash -
-282کدامیک از نرم افزار های زیر دارای سازگاری با انواع سیستم های صوتی و تصویری است
الفArc Soft -
بAudition -
جCorel -
دFlash -
-283کدامیک از نرم افزار های زیر قابلیت خروجی به انواع گوشی های را داراست؟
الفArc Soft -
بAudition -
جCorel -
دFlash -
-284کدامیک از نرم افزار های زیر امکان  Ripکردن فایل های صوتی را داراست؟
الفArc Soft -
بAudition -
جCorel -
دFlash -
-285کدامیک از بخش های زیر تعیین فایل مبدا که میخواهیم عمل تبدیل بر روی ان انجام گیرد را بر عهده
دارد؟
الفSource -
بSelect Input -
جSelect Output -
د -پیش نمایش فایل ها
-286کدامیک از گزینه های زیر تعیین نوع خروجی فایل را مشخص می کند؟
الفSource -
بSelect Input -
جSelect Output -
د -پیش نمایش فایل ها
-287در کدام قسمت نرم افزار  Arc Softبرای تبدیل فایل ویدیویی استفاده می شود؟
الفVideo -
بCD -
جImage -
دPlay -

-288بعد از ویرایش های الزم بر روی ویدیو مبدا چه عملیاتی باید انجام شود؟
الف -قالب خروجی را مشخص نماییم
ب -قالب ورودی را تغییر دهیم
ج -فرمت های مختلف را آزمایش کنیم
د -کار خاصی نباید انجام دهیم
-289در بخش  Typeنرم افزار  ................... Arc Softرا می توان مشاهده کرد.
الف -لیست دستگاه های موجود
ب -فرمت خروجی
ج -فرمت ورودی
د -نوع فایل
-290در بخش  Outputو انتخاب گزینه  Locationچه کاربردی دارد؟
الف -محل ورودی فایل
ب -محل خروجی فایل
ج -بازگشت به پنجره اصلی
د -شروع خودکار
-291با کلیک بر روی کدام گزینه می توان فایل به صورت خودکار شروع به کار شود؟
الفStart Automatic -
بPlay Alarm Music After Completion -
جHibernate After Completion -
دShot Dawn After Completion -
-292تغییر قالب و تنظیمات در  Arc Softدر کدام گزینه می باشد؟
الفSelect Output -
بVideo Output -
جVideo Codec -
دVideo Resolution -
-293تنظیمات رزولوشن ویدیو در سربرگ  Video Outputچه کاربردی دارد؟
الف -کیفیت تصویر
ب -نرخ بیتی ( ) Bit Rate
ج -کدك صدا
د -نسبت تصویر
-294با استفاده از  .............می توان تنظیمات سفارشی مطابق با نیاز خود را آماده کرد و در قالب یک پروفایل
کرد و در استفاده های بعدی از آن استفاده کرد؟
الفEdit Profile -
بNew Profile -
جSave Profile -
دAudio Profile -
-295گزینه  Keep Aspect Ratioچه کاربردی دارد؟
الف -نسبت طول و عرض ویدیو بدون تغییر باقی بماند
ب -نسبت طول و عرض ویدیو تغییر کند
ج -با کوچک کردن ابعاد تصویر بخش هایی از ویدیو حذف می شود

د -در باال و پایین کادر تصویر کادر سیاه رنگ ظاهر می شود
-296گزینه  Letter Boxچه کابردی دارد؟
الف -نسبت طول و عرض ویدیو بدون تغییر باقی بماند
ب -در باال و پایین کادر تصویر کادر سیاه رنگ ظاهر می شود
ج -با کوچک کردن ابعاد تصویر بخش هایی از ویدیو حذف می شود
د -با کاهش یا افزایش ابعاد ویدیو تصویر به اندازه فعلی کشیده شود و کل صفحه را پوشش دهد
-297گزینه  Cropدر  Arc Softچه کاربردی دارد؟
الف -نسبت طول و عرض ویدیو بدون تغییر باقی بماند
ب -در باال و پایین کادر تصویر کادر سیاه رنگ ظاهر می شود
ج -با کوچک کردن ابعاد تصویر بخش هایی از ویدیو حذف می شود
د -با کاهش یا افزایش ابعاد ویدیو تصویر به اندازه فعلی کشیده شود و کل صفحه را پوشش دهد
-298گزینه  Stretchدر  Arc Softچه کاربردی دارد؟
الف -نسبت طول و عرض ویدیو بدون تغییر باقی بماند
ب -در باال و پایین کادر تصویر کادر سیاه رنگ ظاهر می شود
ج -با کوچک کردن ابعاد تصویر بخش هایی از ویدیو حذف می شود
د -با کاهش یا افزایش ابعاد ویدیو تصویر به اندازه فعلی کشیده شود و کل صفحه را پوشش دهد
-299فرایند  RIPچه نوع فرایندی است؟
الف -تبدیل فرمت ها
ب -پشتیبانی فرمت ها
ج -فرایند ساخت نرم افزار
د -پوشش کل صفحه
-300در تبدیل  DVDبه محتوای دیجیتال گزینه  Entire Diskچه کاربردی دارد؟
الف -فقط شیار ویدیو اصلی
ب -انتخاب تمام شیار های ویدیویی موجود در DVD
ج -انتخاب سفارشی شیار های ویدیویی دلخواه
د -خالی کردن DVD
-301در تبدیل  DVDبه محتوای دیجیتال گزینه  Main Movieچه کاربردی دارد؟
الف -فقط شیار ویدیو اصلی
ب -انتخاب تمام شیار های ویدیویی موجود در DVD
ج -انتخاب سفارشی شیار های ویدیویی دلخواه
د -خالی کردن DVD
-302در تبدیل  DVDبه محتوای دیجیتال گزینه  Customizeچه کاربردی دارد؟
الف -فقط شیار ویدیو اصلی
ب -انتخاب تمام شیار های ویدیویی موجود در DVD
ج -انتخاب سفارشی شیار های ویدیویی دلخواه
د -خالی کردن DVD
-303در کادر  Target Nameمی توان  .............برای فایل ویدیویی مقصد تعیین کرد.
الف -نام دلخواه
ب -نام خود سیستم
ج -نام از قبل تعیین شده

د -خالی است
-304گزینه  .............میتوان در صورت وجود چندین شبار صوتی یکی را انتخاب و به عنوان صوت ویدیو انتخاب
کرد.
الفSound Track -
بSubtitle -
جAudio Track -
دCustomize -
-305گزینه  Subtitleمی توان  .............روی ویدیو قرار داد.
الف -زیرنویس
ب -تبلیغات
ج -آگهی
د -آرم
-306با کدام گزینه تبدیل ویدیو به صوت صورت می گیرد؟
الفImport Audio Only -
بExport Audio Only -
جCustomize -
دSubtitle -
-307استخراج صوت از تصویر چه نام دارد؟
الفAudio -
بMusic -
جRip Audio -
دRip Music -
-308عوامل موثر برشدت صدا را نام ببرید ؟
الف -جنس محیط انتشار
ب -طنین
ج -دامنه نوسان
د -دامنه نوسان و جنس محیط انتشار
-309کدام یک از میکروفن ها برای استفاده در زیر آب مناسبند ؟
الف -میکروفن زغالی
ب -میکروفن خازنی
ج -میکروفن کریستالی
د -میکروفن ساده
-310در این سیستم صدا از یک کانال ضبط شده و از یک کانال هم پخش می شود
الف -سیستم mono
ب -سیستم stereo
ج -سیستم sdds
د -سیستم 6باندی
-311فرایند محاسباتی بسیار پیچیده برای اعمال جلوه و تنظیم نور و رنگ تصویر را ..........می گویند
الفrealtime -
بAspect ratio -

جrendering -
دframe rate -
-312وظیفه کارت ویدیویی .......
الف -فشرده سازی
ب -دریافت ویدیویی آنالوگ
ج -انجام عملیات پردازش خاص فیلم
د -نمایش تصویر
-313تعدادنوسان کامل موج در یک ثانیه را ...........می گویند .
الف -فاز
ب -فرکانس
ج -طول موج
د -دوره تناوب
-314اصوات موسیقی جزء ............است که یکی از مشخصات صوت می با شد .
الف -ارتفاع
ب -بلندی صدا
ج -شدت صوت
د -طنین صوت
-315مقدار انرژی صوتی است که در مدت یک ثانیه از واحد سطح عمود بر راستای انتشار امواج چه نام دارد ؟
الف -شدت صوت
ب -فرکانس صدا
ج -عمق بیتی
د -عمق
-316کاربرد فرمان import fileکدامیک از گزینه های زیر است ؟
الف -اضافه نمودن پرونده ها
ب -بزرگنمایی نمایش
ج -وارد کردن پرونده ها
د -اعمال جلوه بر روی پرونده
-317پارامتر.........مربوط به صدای همراه با جلوه در پنجره تنظیمات جلوه chorusبه کار میرود
الفBack feed -
بDry -
جReverb -
دWet -
-318با استفاده از جلوه  ....یا میزان کدری یا کاهش تیرگی یک کلیپ میتوان کلیپ زیری را نمایان ساخته و با آن
ترکیب نمود ؟
الفopacity -
بScale -
جRotation -
دMotion -
-319کانال ارتباطی بین دو یا چند عنصر است که ارتباط بین عناصر را برقرار می کند ؟
الف -تعامل

ب -رسانه
ج -چند رسانه ای
د -سناریو
-320کدامیک از گزینه های زیر جز نرم افزارهای طراحی و ساخت یک پروژه چند رسانه ای نمی باشد ؟
الف -نرم افزارهای گرافیکی
ب -نرم افزارهای capturing
ج -نرم افزارهای ویرایش صدا
د -نرم افزارهای طراحی صفحات وب
-321بیشترین ارتفاع موج .......و مسافتی که موج در یک دوره تناوب میپیکاید .........نام دارد
الف -دامنه-طول موج
ب -دامنه -دوره تناوب
ج -فرکانس -طول موج
د -فرکانس -دوره تناوب
-322کدام فرمت برای ذخیره ی نتهای موسیقی استفاده می شود ؟
الفMidi -
بMp3 -
جWav -
دWma -
-323توسط کدام گزینه میتوان به انتهای فایل در محیط برنامه یک یا چند فایل دیگر اضافه نمود ؟
الفOpen as -
بOpen -
جImport file -
دOpen append -
-324در شیوه ی نمایش امواج برحسب فرکانس هرچه میزان شدت یک سیگنال ...باشد آن قسمت از امواج رنگ
...دارد
الف -بیشتر-تیره تر
ب -بیشتر-روشن تر
ج -کمتر-تیره تر
د -بیشتر-روشن تر و کمتر-تیره تر
-325توسط کدام گزینه ،playتنها چند لحظه بعد از محدوده ی انتخاب شده را پخش خواهد شد ؟
الفPlay top and tail only -
بPlay entrie file -
جPlay post roll -
دPlay pre roll and post roll -
-326اگر در هنگام استفاده از  scrubbongبخواهیم سرعت پخش را تند و آهسته کنیم از کدام کلید باید
استفاده نماییم ؟
الفCtrl -
بAlt -
جShift -
دDelete -

-327از کدام نشانگر در cdهای صوتی و عالمت گذاری تراک های موجود در انها استفاده می شود ؟
الفIndex marker -
بCue marjer -
جTrack marjer -
دbeat marker -
-328از جلوه ی ......میتوان برای ایجاد انعکاس بازخورد و شبیه سازی محیطهای سالنی استفاده نمود؟
الفReverb -
بEnvelope -
جDynami delay -
دFlanger -
-329در جلوه ی .........میتوان برای ایجاد انعکاس،بازخورد وشبیه سازی محیطهای سالنی استفاده نمود
الفreverb -
بEnvelope -
جDynami delay -
دFlanger -
-330در جلوه ی  distorationبا انتخاب کدام گزینه زیر تغییر در هر دو فاز بصورت متقارن انجام خواهد شد ؟
الفPositibe -
بNegative -
جSymmetric -
دSpline curves -
..………-331قطعه برنامه هایی هستند که به برنامه های کاربردی و نرم افزارها اضافه میشوند تا قابلیتهای انها
را افزایش دهند ؟
الفPlugins -
بMini program -
جThird party -
دpath -
-332از شیارهای .............برای هدایت و ارسال چند شیاربه یک شیار مستقل استفاده می شود .
الفVideo -
بBus -
جMidi -
دMaster -
-333با استفاده از خط panدر یک کلیپ صوتی میتوان ........را ایجاد کرد ؟
الف -تغییر طول کلیپها
ب -تغییر میزان بلندی صدا
ج -تغییر توازن صوتی بین کانالها
د -تغییر شدت صدا
-334در کادر audio clip propertiesکدام گزینه قفل جابجایی کلیپ را فعال می کند ؟
الفMute -
بPlay hidden clip -
جTime offset -

دLock in time -
-335در پنجره ی  surround encoderقسمت  track levelچه کاربردی دارد ؟
الف -لیست ترکهای صوتی را نمایش میدهد
ب -میزان شدت صدای هر ترك ر تعیین می کند
ج -نحوه ی قرار گیری باندگوها را مشخص می کند
د -امکان پخش هر شیار را به صورت مجزا فراهم می کند
-336کدام نرم افزار برای ویرایش روی فایلهای صوتی می باشد؟
الفAdobe aution -
بflash -
جcorel -
دphp -
-337پردازش روی فایلهای صوتی از قابلیت کدام نرم افزار می باشد
الفAdobe aution -
بflash -
جcorel -
دphp -
-338کدام نرم افزار داری مدیریت بر حافظه می باشد؟
الفAdobe aution -
بflash -
جcorel -
دphp -
-339به جلوه های صوتی که به صدا داده می شود  .....گفته می شود؟
الف -کالم
ب -موسیقی
ج -افکت
د -صدای محیط
-340قبل از شروع به ضبط صدا در سیستم های رایانه ای باید از چه وسیله ای اطمینان پیدا کنیم که بر روی
سیستم موجود باشد؟
الف -کارت صدای onbord
ب -کارت گرافیکی
ج -کارت مودم
د -کارت تلویزیون
-341قابلیت edit viewerچه کاربردی دارد ؟
الف -جهت ضبط و ویرایش صدا
ب -ویرایش و میکس صدا
ج -آماده سازی سی دی
د -ضبط صدا
-342بخش  transportدارای دو کلمه playمی باشد آن دو چه تفاوتی با هم دارند؟
الف -تفاوتی ندارند
ب -یکی از انها تا پایان فایل را پخش می کند و دیگری تا نقطه ای که دیده می شود را پخش می کند

ج -یکی از اول تا اخر و دیگری از اخر به اول را پخش می کند
د -هر دو دارای وِیژگی یکسان می باشد
-343بخش view/selectionچه کاربردی دارد ؟
الف -ویرایش صدا
ب -ضبط صدا
ج -جهت نمایش زمانهای انتخاب شده و زمانهای کل صدا
د -حذف صدا
-344مهم ترین مسئله در ویرایش صدا چیست؟
الف -میکروفن ساده
ب -ویرایش صدا
ج -حذف نویز
د -ضبط صدا
-345اولین حرکت در ویرایش صدا چیست؟
الف -میکروفن ساده
ب -ویرایش صدا
ج -انتخاب نویز
د -ضبط صدا
-346در روش مارک نویز چه ایرادی بر روی ویرایش صدا ممکن است رخ دهد ؟
الف -جنس صدای اصلی تغییر می کند
ب -صدا را نمیتوان ویرایش کرد
ج -در پس زمینه هنوز نویزی وجود دارد
د -نویز وصدا قابل ویرایش نمیاشد
Extract audio from cd-347چه کاربردی دارد ؟
الف -باز کردن یک فایل صوتی از حافظه جانبی
ب -بازکردن فایل صوتی و اضافه کردن به انتهای صدا
ج -فقط صدای یک فایل تصویری را باز می کند
د -تراك های موجود در  cdصوتی را باز می کند و میتوان انها را ذخیره کرد
 Save selection-348وظیفه ...........بر عهده دارد
الف -ذخیره صدا در حافظه
ب -ذخیره صدا در مکان مورد نظر
ج -صدای مارك شده ی را فقط ذخیره می کند
د -تمایم فایلهای موجود در نرم افزار را ذخیره می کند
-349هر تقسم بندی افکت شامل چند زیر مجموعه افکت می باشد
الف8 -
ب12 -
ج16 -
د20 -
-350در ادیتورهای  MULTI TRACKER WAVE FORMسه روش اصلی برای کارکردن با افکتها وجود
دارد این سه روش .....
الفEffect track,view,favorites -

بTransport,favorites,view -
جEffect rack,transport,favorites -
دFavorites,effect menu,effect rack -
-351افکت .....سطح صدا را تغییر میدهد
الفsliders -
بMix sliders -
جMix effects -
دdry -
-352یک سیگنال پردازش نشده را  .......می گویند
الفImproper -
بProper -
جWet -
دdry -
-353هیچ افکتی که بر روی آن پردازش نشده باشد را  ......گویند
الفImproper -
بProper -
جWet -
دdry -
-354یک میکس ........قدرت افکت را نمایش میدهد
الفsubstituted -
بlmplied -
جwet -
دdry -
-355برای پاک کردن یک افکت ............
الف -بر روی نام افکت کلیک کرده و دکمه بالك را میزنیم
ب -بر روی نام افکت کلیک کرده و دکمه بازگشت را میزنیم
ج -بر روی نام افکت کلیک کرده و دکمه  deleteرا میزنیم
د -این عمل امکان پذیر نمی باشد
-356با راست کلیک کردن بر روی افکت و انتخاب گزینه  remove all effectsچه اتفاقی می افتد؟
الف -دو افکت اخری که اعمال شده را حذف می شود
ب -تمام افکتهایی که اعمال شده را حذف می شود
ج -تمام افکتهای داخلی rackحذف می شود
د -پاك کردن تمام افکتهایی که در منو کشویی قرار دارد
-357افکت delayچه عملی انجام می دهد؟
الف -صدا را بدون زمان شروع مشخص شده با تاخیر پخش می کند
ب -با تاخیر صدا را پخش می کند
ج -صدا را توسط زمان مشخص شده تکرار می کند
د -آهنگها را با تاخیر بین اهنکها ترکیب می کند
-358کدامیک از جمالت زیر در مورد analog delayدرست است؟
الف -زمان تاخیر را نمیتوان مشخص کرد

ب -صدای شفاف تری ایجاد می کند
ج -این امر میتواند با قرار دادن فیلتر در حلقه باخورد فرکانسی را تنظیم نماید
د -صدا دارای نویز می باشد
-359تبدیل سیگنال آنالوگ به عدد ( دیجیتال ) را  ...............می گویند
الفSampling Rate -
بBit Depth -
جQuantization -
دDecibel -
-360کدام یک از دستورات زیر صدای دکمه های تلفن در هنگام شماره گیری را شبیه سازی می کند ؟
الفDtmf -
بTone -
جNoise -
دAmplitude -
-361در سیگنال های  Dtmfکدام یک از کاراکتر های زیر به عنوان کاراکتر توقف استفاده می شود؟
الف# -
ب@ -
ج* -
د, -
-362در پنجره  Marker Listستون  Lengthنشان دهنده چیست؟
الف -نقطه شروع نشانگر
ب -نقطه انتهای نشانگر
ج -طول نشانگر
د -نوع نشانگر
-363با استفاده از کدام جلوه ی زیر می توان نمونه های مثبت را به منفی و نمونه های منفی را به مثبت تبدیل
کرد؟
الفInvert -
بReverse -
جMute -
دAmplify -
-364در جلوه  Flangerکدامیک از پارامتر های زیر باعث معکوس شدن لرزش می شود؟
الفInverted -
بFeedback -
جNegative -
دInitial Delay Time -
-365با استفاده از کدام جلوه زیر می توان در بخشی از یک قطعه صوتی سکوت ایجاد کرد؟
الفEcho -
بReverse -
جMute -
دDynamic Delay -
-366از جلوه  ..........می توان برای ایجاد انعکاس و بازخورد و شبیه سازی محیط های سالنی استفاده نمود؟

الفReverb -
بDynamic Delay -
جChorus -
دEnvelope -
 story board-367چیست ؟
الف -فیلم نامه تصویری جهت مرتب کردن کلیپها
ب -فیلم نامه نوشتاری
ج -کلیپهای تصویری
د -کلیپهای صوتی
 barsand tone-368چیست ؟
الف -صفحه سیاه
ب -شمارش معکوس
ج -خطوط  7رنگ با بوق ممتد
د -تیتر
-369جهت کار حرفه ای تر از کدام کارگاه استفاده می کنید ؟
الفa/b editing -
بeffects -
جsingle track editing -
دaudio -
-370جهت رفتن خط ادیت به محل نشانه گذاری ( )markشده از کدام گزینه استفاده می کنید ؟
الفset clip marker -
بgo to clip marker -
جclear clip marker -
دin clip marker -
-371اگر یک تراک را قفل کنیم :
الف -هیچ نوع تغییری بر روی آن اعمال نمی شود
ب -فقط قابل جابجا شدن است
ج -فقط تراك صوتی قفل می شود
د -تراك صوتی و تصویری به هم وصل می شوند
-372در کارگاه : single track
الف -قادر به اعمال ترانزیشن هستیم
ب -قادر به دیدن ترانزیشن نیستیم
ج -جهت کارگاههای صوتی استفاده می شود
د -قادر به اعمال افکت نیستیم
-373منظور از تراک های سوپر ایمپوز چِست ؟
الف -تراکهای قفل شده
ب -تراکهای  2وباالتر
ج -تراکهای فعال
د -فیلم نامه تصویری
-374جهت ایجاد حالت  transparencyکلیپها باید در کدام تراکها قرار بگیرند؟

الف -در تراك vedio1
ب -در تراك VEDIO 1A
ج -در تراکهای سوپرایپوز(ویدئو 2به باال)
د -در تراك VEDIO 1B
 CUPTURE-375یعنی .......
الف -گرفتن فیلم
ب -تبدیل فیلم از فرمت آتالوگ به دیجیتال وانتقال به کامپیوتر
ج -گرفتن خروجی
د EXPORT -کردن کلیپ های صوتی وتصویری
-376در صورت قرار دادن یک افکت بر روی یک کلیپ ...............
الف -یک نوار قرمز روی آن قرار می گیرد
ب -یک نوار زرد روی آن قرار می گیرد
ج -قادر به دیدن افکت نیستیم
د -یک نوار سبزرنگ روی آن ظاهر می شود
-377کدامیک از فرمتهای نوار ویدئویی آنالوگ ذیل کیفیت بهتری دارند؟
الفVHS -
بSVHS -
جHI8 -
دBETA SP -
-378از گزینه  EXPORTجهت چه عملی استفاده می نمائیم؟
الف -وارد کردن فایلها به پروژه
ب -گرفتن خروجی از پروژه
ج -جدا کردن فیلم از صدا
د -همان کپچر کردن می باشد
-379جهت معکوس کردن حرکت یک ترانزیشن از کدام دکمه استفاده می کنید ؟
الفFORWARD -
بREVERSE -
جBACK -
دGOTO -
-380نرخ فریم ها را با چه واحدی اندازه گیری می کنند؟
الفHZ -
بFPS -
جKPBS -
دKB -
-381پنجره مانیتوردارای چند حالت نمایش است؟
الفTRIM-DUAL-SINGLE -
بFULLSCREEN-.FULLSIZE -
جMAXSIZE-MINSIZE -
دDUAL-FULLMODE -
-382گزینه  UNLINKچه عملی انجام می دهد ؟

الف -لینک به صفحات بعدی را حذف می کند
ب -فایلها را به یکدیگر متصل می کند
ج -هر کلیپ را به کلِپ بعدی لینک می کند
د -فایلهای صوتی و تصویری را ازیکدیگر جدا می کند
-383پالت  HNFOجهت ...............به کار می رود .
الف -مشاهده اطالعات در مورد کلیپ انتخابی
ب -مشاهده کلیه مراحل انجام شده
ج -برگشت به مراحل قبلی
د -دریافت اطالعات راجع به کار با برنامه
-384پالت ........... COMMAND
الف -برای مشاهده تایم الین
ب -مشاهده مراحل کار
ج -حاوی فرامین از پیش تعریف شده است
د -ظاهر کردن پنجره ها
-385نسبت طول به عرض کلیپ تصویری را  .............گویند.
الفaspectratio -
بrazor -
جtrim -
د -تراز
-386کدامیک از اتصاالت ویدئویی آنالوگ ذیل از کیفیت بهتری برخوردارند ؟
الفcomposite -
بcomponent -
جs-video -
دbetasp -
-387تعداد خطوط اسکن افقی و نرخ فریم در استاندارد palچقدر می باشد ؟
الف 525 -خط و  29فریم
ب 625 -خط و  25فریم
ج 525 -خط و  25فریم
د 526 -خط و  24فریم
-388در مبحث فشرده سازی روشهایی که فریم های فایل ویدئویی را به طور جداگانه فشرده می کنند به
روشهای  ...................معروفند
الفtemporal-codec -
بcodec-prosor -
جspatial-intra fram -
دCodec -
-389موارد استفاده کانکتور  ieee1394چیست ؟
الف -جهت اتصال دوربین های سوپر ویدئو
ب -دستگاههای ویدئو معمولی
ج -اتصال دستگاه پخش سی دی
د -اتصال دوربین فیلم برداری dv

-390در ویرایش ..... rolling
الف -طول کلیپ تغییر نمی کند
ب -طول کلیپ تغییر می کند
ج -کل کلیپ جابجا می شود
د -هیچ اتفاقی نمی افتد
 STYLE LIBRARY-391با چه پسوندی ذخیره می شود ؟
الفPRSL -
بPPJ -
جPSD -
دPRJ -
-392برای تغییر نام یک تراک باید ..............
الف -بر روی آن کلیک راست و track Option
ب -بر روی کلیپ مورد نظر کلیک راست و Rename
ج -از منوی  Editگزینه Rename
د -بر روی نام کلیپ دوبار کلیک کرده و در ان هنگام می توان نام ان را تغییرداد
-393کدام جمله درست است؟
الف -هر چه تعداد اطالعاتی نمایشی کمتر باشد کیفیت تصویر بهتر است
ب -هر چه تعداد اطالعاتی نمایشی بیشتر باشد کیفیت تصویر کمتر است
ج -هر چه تعداد اطالعاتی نمایشی بیشتر باشد کیفیت تصویر بهتر است
د -تعداد اطالعات هیچ تاثیری بر کیفیت تصویر ندارد
-394تنظیم تعداد رنگ های مورد استفاده هنگام پخش ا زکدام گزینه استفاده می شود؟
الفFram rate -
بFrame Siz -
جDepth -
دQualiti -
-395آنچه که باعث تفاوت بین استاندارد های تلویزیونی می شود چیست ؟
الف -فشرده سازی
ب -نرخ فرم
ج -استفاده از دستگاههای مختلف
د -شرایط جغرافیایی
 Dv-396یعنی
الف -یکی از روشهای فشرده سازی
ب -دستگاه های پخش دیجیتال
ج -دستگاههای پخش آنالوگ
د -مبدل فرمت
-397برای آنکه امکان دیدن افکتهای اعمال شده به کلیپ را مشاهده کنیم باید گزینه ...................را از قبل فعال
کرده و با فشردن کلید .........آنرا مشاهده کنیم
General>Real time prewiew
الف, Alt+Enter -
Key frame and rending
ب, Ctrl+Enter -
Key frame and rending >Real time prewiew
ج, Enter -

د, Enter -

General> Real time prewiew

-398انتقال اطالعات از یک دوربین  DVبه کامپیوتر از چه استانداردی استفاده می کند؟
الفPAL -
بIEEE1394 -
جNTSC -
دSECAM -
-399پسوند کتابخانه دراین محیط ................
الفppj. -
بbin. -
جplb. -
دppt. -
-400برای به حرکت در آوردن آین های موجود در پانل ترانزیشن گزینه ................را انتخاب می کنیم
الفAnimate -
بshow selected -
ج -به صورت خودکار نمایش داده می شوند
دExpand/collapse -
-401وظیفه آیکن مقابل چیست ؟
الف -برای اضافه کردن یک کلیپ که قبال برش داده شده
ب -برای برش قسمتهایی از تمام کلیپها
ج -برای برش قسمتی از یک کلیپ موجود در پنجره محور زمان
د -برای برش قسمتی از یک کلیپ موجود در پنجره پروژه
-402تعداد تراک های ویدویی مجاز در پنجره  Time Lineچقدر است
الف100 -
ب90 -
ج99 -
د9 -
-403برای تغییرمدت زمان نمایش یک کلیپ باید مقدار ...............را تغییر داد
الفSpeed -
بDuration -
جvideo option -
د -از طریق همه موارد می توانمدت زمان نمایش را تغییر داد
-404برای آنکه نمای کوچکی از محور زمان داشته باشیم از پانل
الفNavigator -
بHistory -
جCommand -
دTranition -
-405کدام یک از استاندادر های زیر مربوط کشور های خاور میانه است
الفNTSC -
بPAL SECAM, -
جSECAM -

دNTSC,SECAM -
-406برای نمایش کلیپهادر به اندازه آیکن در محور زمان باید ....................
الف -بر روی  Time lineکلیک راست و گزینه  timeline Windows Optionو گزینهTrack format
ب -بر روی  Time lineکلیک راست و گزینه  timeline Windows Optionو گزینهIcon Size
ج -بر روی  Time lineکلیک راست و گزینه  timeline Windows Optionو گزینهOption
د -بر روی  Time lineکلیک و گزینه  timeline Windows Optionو گزینهOption
 Frame Rate-407یعنی
الف -تعداد پیکسل های تصویر که در یک ثانیه به نمایش در می آیند
ب -تعداد تصاویری که در یک ثانیه به نمایش در می آیند
ج -تعداد کلیپهایی که به نمایش در می آیند
د -تعداد رنگهای درون عکسها
-408اکر تعداد نرخ فریم از  10تصویر در هر ثانیه کمتر باشد:
الف -تصویر هموارتر می شود
ب -تصویر سریع به نمایش در می آید
ج -حرکت ها با لرزش خواهد بود
د -هیچ فرقی با هم ندارند
-409برای فیلمهای سینمایی از کدام استاندارد استفاده می کند؟
الفStandard 48kh -
بStandard 32 khz -
جMultimedia video for windows -
دmultimedia lunchtime -
-410فرمت  palدر چه کشور هایی مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف -آمریکا
ب -آمریکای جنوبی
ج -مکزیک
د -کانادا
-411کدام یک از فرمت های زیر برای پخش در نلویزیون بکار می رود؟
الفSECAM -
بPAL -
جNTSC -
دWav -
-412معروفترین فرمت دوربین های دیجیتالی  ................است
الفDV -
بBETASP -
جHI_8 -
دVHS -
 trimming-413یعنی .....
الف -فریم های اضافی قبل از نقطه ورودی وبعد از نقطه خروجی
ب -حذف بخش های زائد-پیرایش
ج -تعیین نقاط ورودی-خروجی

د -تعداد عکس ها
-414کلید میانبر ترانیزیشن پیش فرض کدام است؟
الفALT+Enter -
بCTRL+Enter -
جALT+ CTRL+Shift -
د -با استفاده از همه دکمه ها می توان ترانیزشن های پیش فرض را وارد کرد
-415کدام یک از دستگاه های زیر سیگنالهای موجود را به صورت  RGBذخیره یا منتقل نمی کند ؟
الف -مانیتور
ب -تلویزیون
ج -دوربین
د -اسکتر
-416از کدام روش فشرده سازی از شباهت بین فرمها استفاده شده است یعنی به جای تک تک فریمها فقط از
اختالف میان بعضی برای نگهداری استفاده شده............؟
الفINTRAFRAME -
بSPATIAL -
جTEMPORAL -
دCODEC -
-417مهمترین محدودیت سیگنال های ویدئویی آنالوگ چیست؟
الف -با کوچکترین نویز اطالعات آن دچار اغتشاشات می شود
ب -اگر سیگنالهای ویدئویی دچار اغتشاشات شوند هیچ گونه تاثیری بر روی سیگنال ندارد
ج -خطایابی این نوع سیگنالها در صورت بروز خطا راحت است
د -نویز بر روی آن اثری ندارد
 Frame Rate-418یعنی ..............
الف -به سرعت تصاویری که در یک ثانیه نمایش داده می شوند
ب -به تعداد تصاویری که در هر ثانیه به نمایش در می آید
ج -به تعداد پیکسل های که در تصویر نمایش داده می شوند
د -به اندازه تمامی تصاویری که در کلیپ استفاده شده است
-419پنجره پروژه به منظور....................
الف -تعیین موقعیت کلیپها
ب -مدیریت کلیپها
ج -نمایش پنجره برنامه تدوین شده
د -محل ذخیره سازی
-420کدام یک از ترانزیش های زیر به عنوان ترنزیس پیش فرض در نظر گرفته شده.....
الفcross dissolve -
بchannel map -
جbend slid -
دcenter merge -
-421برای اتصال مستقیم دوربین به کامپیوتراز کابل  ........با پورت  ............و ..............کامپیوتر است؟
الفUsb-1394IEEE -
بIEEE1394 -و کابل معمولی

ج-DV-FIREWIRE -و کابل معمولی
د USB -وIEEE1394
-422پسوند  Story boardچیست ؟
الفppj -
بpsq -
جlpb -
دppl -
-423نحوه ایجاد یک میانبر برای دستورات چیست؟
الف -با تیک دار کردن add command
ب -با تیک دار کردن mode command
ج -با تیک دار کردن mode button
د -با تیک دار کردن add button
-424برای کار بر روی صدا و ویرایش آن از کدلم محیط کاری استفاده می کنیم
الفA/b Editing -
بsingle track -
جaudio effect -
د -فتوشاپ
-425برای تغییر نام یک تراک باید ..............
الف -بر روی آن کلیک راست و track Option
ب -بر روی کلیپ مورد نظر کلیک راست و Rename
ج -از منوی  Editگزینه Rename
د -بر روی نام کلیپ دوبار کلیک کرده و در ان هنگام می توان نام ان را تغییرداد
-426تنظیم تعداد رنگ های مورد استفاده هنگام پخش ا زکدام گزینه استفاده می شود
الفFrame rate -
بFrame Size -
جDepth -
دQuality -
-427آنچه که باعث تفاوت بین استاندارد های تلویزیونی می شود چیست
الف -فشرده سازی
ب -نرخ فرم
ج -استفاده از دستگاههای مختلف
د -شرایط جغرافیایی
-428برای جایگذاری کلیپ اصلی در  Offline Fileباید ...........
الفProject>Offline File>create -
بProject>Offline File>replace file -
جProject>auto save -
دFile>auto save -
-429برای آنکه امکان دیدن افکتهای اعمال شده به کلیپ را مشاهده کنیم باید گزینه ...................را از قبل فعال
کرده و با فشردن کلید .........آنرا مشاهده کنیم
الف, Alt+Enter -

General>Real time preview

Key frame and rending
ب, Ctrl+Enter -
Key frame and rending >Real time preview
ج, Enter -
General> Real time preview
د, Enter -
-430کدام یک از موارد زیر جزء ویژگیهای پریمیر نمی باشد ؟
الف -پیش نمایش زنده
ب -خروجی با فرمت MPEG
ج -پشتیبانی مستقیم از کابل IEEE1394
د -ویرایش عکش
-431پسوند پروژه در پریمایرچیست ؟
الفplb -
بbin. -
جppj -
دppt. -
-432مدت زمان پخش یک کلیپ .........
الف -نرخ زمانی پخش صداو تصویر
ب -مدت زمانی که برای ویرایش کلیپ به کار می رود
ج -فاصله زمانی بین نقاط ورودی و خروجی
د -فاصله زمانی بین نقاط انتخاب شده
-433برای تغییرمدت زمان نمایش یک کلیپ باید مقدار ...............را تغییر داد
الفSpeed -
بDuration -
جvideo option -
د -از طریق همه موارد می توان مدت زمان نمایش را تغییر داد
-434برای آنکه نمای کوچکی از محور زمان داشته باشیم از پانل
الفNavigator -
بHistory -
جCommand -
دTransition -
-435کدام یک از استاندادر های زیر مربوط کشورآمریکا است
الفNTSC -
بPAL SECAM, -
جSECAM -
دNTSC,SECAM -
-436انتقال اطالعات از یک دوربین  DVبه کامپیوتر از چه استانداردی استفاده می کند؟
الفPAL -
بIEEE1394 -
جNTSC -
دSECAM -
-437وظیفه ابزار  Rollingچیست ؟
الف -کلیپ مشخص شده را ویرایش می کند ولی در مدت زمان پخش بقیه کلیپ هارا ثابت نگه می دارد

ب -کلیپ مشخص شده را ویرایش می کند ولی در مدت زمان پخش بقیه کلیپ هارا تغییرمی دهد
ج -کلیپ مشخص شده را ویرایش می کند ولی در مدت زمان پخش کل پروژه ه را تغییرمی دهد
د -کلیپ مشخص شده را ویرایش می کند ولی در مدت زمان پخش کل پروژه را ثابت نگه می دارد
-438نرم افزار  premierمحصول کدام شرکت است؟
الفmacromedia -
بadobe -
جMicrosoft -
دgigabyte -
-439برای گذاشتن تیتراژ از کدام قسمت استفاده می کنیم ؟
الفstory board -
بtitle -
جoffline -
دcolor matt -
-440تفاوت اساسی بین  transitionو  video effectدر چیست؟
الف -از  transitionبرای ترکیب دو تصویر استفاده می شود در حالی که از video effectبرای افکتهای تصویری استفاده
می شود
ب -از video effectبرای ترکیب دو تصویر استفاده می شود در حالی که از transitionبرای افکتهای تصویری استفاده می
شود
ج -هیچ تفاوتی ندارند و هردو یک کاری را انجام می دهند
د -هردودر ایجاد تصاویر جالب و افکتهای زیبا به کار می روند
-441وظیفه پنل  navigationچیست؟
الف -برای ایجاد افکتها الزم است
ب -برای یزرگ و یا کوچک کردن پنجره تایم الین
ج -برای دادن اطالعات راحع به ترکها
د -برای تغییر و اندازه ترکها
-442ابزار  cross fadeچه کاری را انجام می دهد؟
الف -برش تصاویر
ب -ترکیب تصاویر
ج -پیوند صدا و تصویر
د -انتخاب تصاویر
-443وظیفه  durationجیست؟
الف -سرعت فیلم را کم و یا زیاد می کند
ب -مدت زمان فیلم را کم و زیاد می کند
ج -باعث ترکیب تصاویر می شود
د -فیلم را اجرا می کند
-444گزینه  real time previewدر پریمیر  6.5چه چیزی را مشخص می کند ؟
الف -پیش نمایش زنده
ب -پیش نمایش از روی ram
ج -کاربردی ندارد
د -برای فشرده سازی تصاویر استفاده می شود

-445وظیفه  speedجیست؟
الف -سرعت فیلم را کم و یا زیاد می کند
ب -مدت زمان فیلم را کم و زیاد می کند
ج -باعث ترکیب تصاویر می شود
د -فیلم را اجرا می کند
-446برای حرکت دادن یک تصویر ثابت و یا متحرک در یک مسیر از کدام گزینه استفاده می شود ؟
الفvideo option>transparency -
بvideo option>motion -
جvideo option>aspect fill color -
د -عکسها به صورت اتوماتیک دارند
-447نرخ فریم چیست؟
الف -تعداد پیکسلهای هر تصویر
ب -تعداد رنگهای هر تصویر
ج -تعداد تصاویر هر تصویر
د -سرعت هرتصویر
-448استاندارد palمربوط به چه کشوری است؟
الف -کشورهای خاورمیانه
ب -امریکا
ج -ایران
د -خاورمیانه
 Ripple delete-449چه می کند؟
الف -کلیپی را اضافه می کند
ب -قسمت انتخاب شده را حذف می کند
ج -باعث ورود یک عکس می شد
د -هیچ کاری انجام نمی دهد
 Enter-450در چه صورتی باعث نمایش تصویر برروی مانیتور می گردد؟
الف -همیشه
ب -زمانی که گزینه real time previewفعال باشد
ج -هیچ وقت
د -زمانی که گزینه real time previewفعال نباشد
-451برای تغییر نام یک ترک باید.............
الف -بر روی ترك کلیک راست و گزینه  renameراانخاب کرد
ب -برروی ترك دو بار کلیک کرد و تغییر نام داد
ج -از گزینه  track optionو گزینه rename
د -قابلیت تغییر نام ندارد
-452تفاوت  black videoو  offlineدر چیست؟
الف -فایل  black videoرا می توان بعدا با فایل اصلی جابجا کرد
ب -فایل  offlineرا می توان بعدا با فایل اصلی جابجا کرد
ج -فایلهای  black videoزمانی کاربرد ارند که کلیپ اصلی را نداریم ومی خواهیم فقط جا نگه داریم
د -هیچ تفاوتی ندارند

-453هنگامی که فایلی رندر نشده باشد نوار رنگی موجود در تایم الین چه رنگی خواهد بود؟
الف -قرمز
ب -سبز
ج -ابی
د -زرد
-454برای دسته بندی کلیپ ها از چه چیزی اسفاده می کنیم
الفstory board -
بbin -
جlibrary -
دoffline -
-455کاربرد نرم افزار  premierچیست؟
الف -طراحی اسالیدهای آموزشی
ب -کار بر روی تصاویر
ج -ویرایش و تدوین ویدئویی دیجیتال
د -امکان تایپ و طراحی
-456نرخ فریم چیست؟
الف -سرعت نمایش فیلم
ب -فسفرهای قرمز -سبز  -آبی
ج -تعداد تصاویری که در هر ثانیه نمایش داده می شود.
د -تعداد تصاویر رنگی در هر دقیقه
-457برای ذخیره سازی و انتقال هر مولفه رنگی از چند بیت استفاده می نمایند؟
الف 8 -بیت
ب  3 -بی ت
ج 16 -بیت
د 24 -بیت
-458فرانسه و خاورمیانه از کدام استاندارد رادیو وتلویزیون استفاده می نمایند؟
الفPAL -
بSECAM -
جNTSC -
دRGB -
-459برای انتقال تصاویر به کامپیوتر برای دوربین ها دیجیتال از کدام کابل می توان استفاده نمود؟
الف -کابل D-LINK
ب -کابل VIDEO
ج -کابل IEEE1394
د -کابل D- LINK 1394
-460کدام یک از پنجره های زیر برای مدیریت کلیپ ها ی صوتی و ویدئویی عنوان و تصاویر ثابت مناسب است؟
الفmonitor -
بproject -
جtime mode -
دnavigator -

-461کاربرد ترانزیشن ها چیست؟
الف -تاریخچه عملیات انجام شده را بر می گرداند.
ب -اطالعات مربوط بک کلیپ انتخاب شده را نمایش می دهد.
ج -نقاط ورودی و خروجی کلیپ را از هم جدا می کند.
د -جهت متصل کردن دو کلیپ و افزودن جلوه های ویژه
 Handle-462چیست؟
الف -پیرایش یک کلیپ
ب -فریم های تشکیل دهنده یک کلیپ
ج -فریم های اضافی قبل از نقطه ورودی و بعد از نقطه خروجی
د -افکت های مختلفی که به یک کلیپ اعمال می شود.
-463برای وارد کلیپ ها به برنامه از چه روشی استفاده می نماییم؟
الفedit>import -
بinsert>import -
جfile>import -
دproject>imporot -
-464کاربرد آیکون  snap to edgesدر پایین پنجره  time lineچیست؟
الف -جهت حذف نقطه ویرایش
ب -چسباندن انتهای کلیپ به خط ویرایش
ج -برای اصالح نقاط ورودی و خروجی
د -جهت حذف نقطه خروجی کلیپ
-465با استفاده از کدام گزینه کلیپ مشخص شده اصالح ولی مدت زمان بقیه کلیپ ها ثابت می ماند.
الف -ویرایش rolling
بduration -
جripple -
دspeed -
-466با استفاده از کدام گزینه می توان کل پروژه را در موقع  exportکردن بصورت یک  aviذخیره نمود؟
الفframe -
بmovie -
جavi -
دexport time line -
-467با استفاده از کدام کلیدها می توان ترانزیشن ها ی پیش فرض را اضافه نمود.
الفalt+shift -
بctrl+alt+shift -
جctrl+shift -
دalt+shift+t -
-468برای استفاده از افکت ها از کدام گزینه استفاده می نماییم؟
الفwindow>audio -
بwindow>workspace>effect -
جview>workspace> effect -
دview>audio -

-469منظور از ساختن ترکیب ها ....................
الف -برهم نهادن تصاویر
ب -ایجاد افکت بر روی تصویر
ج -ایجاد ترانزیشن
د -ایجاد شفافیت
-470با استفاده از چه گزینه ای می توان یک تصویر ثابت را حرکت داد؟
الفimage rotate -
بimage degrees -
جmotion -
دtrancparency -
 gain-471چیست؟
الف -تراز تصویر
ب -تقویت کننده صدا
ج -تقویت کننده تصویر
د -تراز صدا
-472با استفاده از چه تکنیکی می توان صدا را بین کانال های یک کلیپ صوتی استریو جا به جا نمود؟
الفgain -
بaudio mixer -
جpanning -
دbetween -
-473با استفاده از پارامترهای کدام قسمت می توان ویژگی هایی مانند اندازه فریم و نسبت منظری تصویر را
تغییر داد؟
الفgeneral settings -
بvideo settings -
جaudio settings -
دcapture settings -
-474برای تدوین برنامه های ویدئویی با سیستم  pal ,secamبهتر است گزینه  timebaseروی چه عددی
تنظیم شود؟
الف24 -
ب25 -
ج7/29 -
د30 -
-475با استفاده ازکدام گزینه نسبت پهنا به ارتفاع تک تک پیکسل را می توان تعیین نمود؟
الفquality -
بdata rate -
جpixcel aspect ratio -
دframe rate -
 overscan-476چیست؟
الف -نقاط امن
ب -تصاویر پنهان شده در monitor

ج -ترکیب تصاویر
د -خطوط نمایش داده شده در هنگام پخش
-477با استفاده از کدام گروه از افکت های زیر می توان در شکل و نمای تصاویر خمش  ،پیچش و مبالغه ایجاد
نمود؟
الفimage control -
بperspective -
جpixelate -
دdistort -
-478با استفاده از کدام جلوه می توان دایره های درخشانی از لنز دوربین را بر روی تصویر یا کلیپ نمایش داد؟
الفstylize -
بposterize -
جrender -
دsharpen -
-479جهت ترکیب دو تصویر  ،تصویری که به عنوان تصویر بر هم نهاده قرار می دهیم در کدام تراک قرار می
گیرد؟
الفvideo1 -
بvideo2 -
جaudio1 -
دaudio2 -
-480تکنیک  fadeچیست؟
الف -ترکیب  2تصویر
ب -شفاف نمودن
ج -کدر کردن تصویر
د -پژواك تصویر
-481برای تنظیم  effectبه کار رفته در هر کلیپ کدام قسمت را باید تنظیم نمود؟
الفeffect control -
بcommand -
جtransition -
دtime line -
-482کدام یک از افکت ها ی زیر رنگهای کلیپ را معکوس می کند؟
الفblend -
بimage control -
جrender -
دinvert -
 recent project-483چه کاری انجام می دهد ؟
الف -پروژه ای را که قبال ذخیره کرده ایم در خود نگه می دارد.
ب -پروژها را در خود ذخیره می کند
ج -برای ذخیره کردن |پروژه ها
د -برای گرفتن خروجی
-484برای ایجاد یک پروژه جدید کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الفnew project -
بopen project -
جsave project -
دclose -
-485ابزار  Razorبه چه منظوری استفاده میشود؟
الف -برش
ب -کپی
ج -انتخاب
د -تغییر زمان
-486جهت ایجاد کلیپ شمارش معکوس از کدام گزینه استفاده می شود ؟
الفUNIVERSAL COUNTING LEDE -
بBARS AND TONE -
جBLACK VIDEO -
دTITLE -
-487سازمان هایی که با هدف کسب سود تشکیل می شوند را چه می نامند ؟
الف -سازمان های تولیدی
ب -سازمان های خدماتی
ج -سازمان های خصوصی
د -سازمان های انتفاعی
-488کدام جمله غلط است ؟
الف -تجارت الکترونیکی( ) e-commerceتنها شامل مسائل مربوط به خرید و فروش اینترنت می باشد.
ب -تجارت الکترونیکی زیرمجموعه ای از  e-businessاست.
ج -کسب و کار اینترنتی با تجارت الکترونیکی متفاوت است.
د -به مباحث بازاریابی  ،مالی و خرید و فروش ،ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش تجارت الکترونیکی گویند.
-489ایجاد امپراتوری اطالعات ,اخبار و آموزش به کدام نوع کسب و کار مربوط می شود؟
الف -اینترنتی
ب -خانگی
ج -کوچک
د -خانوادگی
-490مسئول کلیه وظایف و فعالیت هایی هستند که در یک واحد یا سازمان انجام می شود ؟
الف -مدیران تخصصی
ب -مدیران عمومی
ج -مدیران عملیاتی
د -مدیران عالی
-491در کدام مرحله از مراحل تجزیه و تحلیل سیستم )برسی وضع حقوق و مزایای کارمند یک اداره( مورد
بررسی قرار می گیرد؟
الف -تهیه و تنظیم طرح مقدماتی تجزیه و تحلیل
ب -تشخیص و بیان مشکل و تعیین حدود آن
ج -جمع آوری و ثبت اطالعات
د -اجرا و استقرار طرح پیشنهادی

-492کدام یک از موارد زیر جزء مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشد؟
الف -تحلیل پروژه،برآورد هزینه،زمان بندی،برنامه ریزی،اجرای پروژه،ارزشیابی،تصمیم گیری
ب -برآورد هزینه،زمان بندی،برنامه ریزی،اجرای پروژه ،تصمیم گیری
ج -زمان بندی،برنامه ریزی،اجرای پروژه،ارزشیابی
د -تحلیل پروژه،برآورد هزینه،برنامه ریزی،اجرای پروژه ،تصمیم گیری
-493مفهوم کسب و کار چیست؟
الف -کسب و کار به معنی خرید و فروش و تجارت است.
ب -کسب و کار به معنی فروش و تجارت است.
ج -کسب و کار به معنی خرید و تجارت است.
د -کسب و کار به معنی تجارت است.
-494ویژگی های کسب و کار کدامند؟
الف -فروش یا انتقال کاالها و خدمات برای کسب ارزش
ب -فروش یا انتقال کاالها و خدمات برای کسب ارزش  ،معاملهی کاالها و خدمات  ،تکرار معامالت  ،انگیزهی سود
ج -فروش یا انتقال کاالها و خدمات برای کسب ارزش  ،معاملهی کاالها و خدمات
د -انگیزهی سود
-495انواع کسب و کار کدامند؟
الف -کسب و کار خانگی،اینترنتی ،روستایی ،خانوادگی ،کوچک
ب -کسب و کار خانگی،اینترنتی،
ج -کسب و کار روستایی ،خانوادگی ،کوچک
د -کسب و کار خانگی و بیرونی
-496برخی از مزایای کسب و کار خانگی کدامند؟
الف -آزادی و استقالل عمل بیشتر  ،ساعات کاری انعطاف پذیر  ،ایجاد تعادل و موازنه بیشتر بین کار و زندگی  ،پایین بودن
هزینه راه اندازی و ...
ب -آزادی و استقالل عمل بیشتر
ج -ساعات کاری انعطاف پذیر
د -پایین بودن هزینه راه اندازی

