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1
کدام یک از مدادهای رتوش نرم تر و پررنگ ترند و برای رتوش نگاتیوهای تیره تر 

مناسب می باشند ؟
22مداد طراحیHBمداد طراحیBHمداد طراحی Fمداد طراحی 

2
برای از بین بردن خط و خش های تیره بر روی کاغذهای مات از چه وسیله ای 

استفاده می شود؟
32مداد سیاهاسکارپررنگ ترانسپرانتمرکب و قلمو

علت استفاده از ماتالین در رتوش عکس چیست ؟3
الیه ای محافظ بر روی 

نگاتیو

تثبیت قلمزنی رتوش بر 

روی نگاتیو
شستشوی نگاتیو

الیه ای محافظ بر 

روی نگاتیو و تثبیت 

قلمزنی رتوش بر روی 

نگاتیو

42

شستن مجدد نگاتیواستفاده از چسب کاغذیاستفاده از ماتلینبرای رفع چین و چروک های کاغذ عکس  کدام روش بهتر است ؟4

استفاده از وازلین 

محلول در آب و 

شستن عکس در آن

41

21ظهور فیلم و عکسچاپ عکسنگاتیوکاغذ عکاسیانجام عمل رتوش بیشتر بر روی کدام یک از موارد زیر انجام می شود ؟5
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11فریمینگپاسپارتونگاتیوپوزتیو کردنخط و خش های تراشیده توسط اسکاپر را با کدام شیوه رنگ آمیزی می شود ؟6

طرف شفاف نگاتیودو روی نگاتیو یکسان استرتوش نگاتیو بر روی کدام قسمت نگاتیو باید انجام شود ؟7
قسمت مات و کدر، 

امولوسیون

بسته به نوع نگاتیو 

متفاوت است
31

8
اصالح و ویرایش تصاویر از طریق ایجاد تغییراتی در سایه ها و برقراری توازن نور و 

کنتراست در عکاسی سنتی چه نام دارد ؟
22کپیدست رنگرتوشترمیم

22کشیدهمایلعمودیافقیهنگام استفاده از قلم مو برای نقطه گذاری وضعیت قلم چگونه باید باشد ؟9

32ژالتینماتولینچسب مایعمتولماده چسبناک کننده نگاتیو به هنگام رتوش کدام مورد زیر است؟10

(رنگی)مداد اتود کدام نوع مداد رتوش از کیفیت بهتری در کار برخوردار است ؟11
مدادهای درجه بندی 

شده با عدد

مدادهای درجه بندی شده 

با حروف
32مدادهای زغالی
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12
کدام گزینه ی زیر از دالیل ایجاد  لکه ها  و خراش های سفید رنگ روی عکس بعد 

از عمل رتوش می باشد؟
12ظهور با دمای باالکلوین نامناسبنورسنجی نامناسبرتوش بدون ماتولین

32تینرآب تصفیه شدهداروی ثبوتداروی ظهوربرای شستن رتوش از روی نگاتیو کدام محلول مناسب تر است؟13

بهترین شیوه برای مداد زدن در رتوش عکس کدام گزینه زیر است؟14
ایجاد خطوط مالیم به 

صورت متقاطع

ایجاد خطوط مالیم به 

صورت دوار
22هاشور زنیایجاد خطوط مایل

31دستمال کاغذیپنبه پرزگیری شدهقلم موی پهنقلم موی نرمبرای مالیدن ماتالین بر روی نگاتیو کدام یک مناسب تر است ؟15

12رتوش پردازعکس چاپ کنعکاسرتوشورافرادی که به فنون رتوش عکس مسلط هستند را چه می نامند ؟16

منظور از رتوش پوست پرتقالی چیست ؟17
رتوش به صورت نیزه ای و 

حلقوی باشد

رتوش نقطه ای و به 

صورت نقطه نقطه باشد
رتوش خطی و نامنظم باشد

وقتی روی نگاتیو بافت 

خیلی نرم و دانه های 

ریز ایجاد می شود

12
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کاربرد اسکاپر در ویرایش عکس چیست ؟18
رنگ گذاری بر روی کاغذ 

براق

از بین بردن خط و خش 

تیره بر روی کاغذ 

عکاسی

خراش بر روی نگاتیو
رنگ گذاری بر روی 

کاغذ مات
22

19
برای اجتناب از اثرات ناخواسته انگشت بر روی نگاتیو از چه وسیله ای استفاده می شود 

؟
12ماتالینمرکورکورومجعبه رتوشمحافظ نگاتیو

20
برای رتوش محل های ظریف ....................... برای رتوش سطوح بزرگ و ..................

.به کار می روند

- مدادهای سخت 

مدادهای سخت

- مدادهای نرم 

مدادهای نرم

مدادهای - مدادهای نرم 

سخت

- مدادهای سخت 

مدادهای نرم
31

تغییر زاویه دید عکاستغییر سایز عکستغییر کادربندی عکسکدام یک از گزینه های زیر از اهداف رتوش است ؟21

پنهان کردن بخشی از 

عکس که مطلوب 

عکاس نیست

42

علت استفاده از جعبه رتوش چیست ؟22
مشخص شدن سایه ها و 

معایب در نگاتیو
تغییر رنگ نگاتیوگرم کردن نگاتیو

جلوگیری از شکستگی 

نگاتیو
12

23
ماده ای که بر روی آمولسیون فیلم می مالند تا بتوان هنگام رتوش بر روی آن مداد 

کشید، کدام یک از موارد زیر است ؟
32میسکیتماتالینالکلچسب چوب
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در عکس پرسنلیتأثیرات رتوش و اشکاالت آن در چه زمانی بیشتر مشخص می شود ؟24
در عکس های پرتره و 

چاپ سایز بزرگ
در عکسهای طبیعت

در عکسهای پر 

کنتراست با هر نوع 

چاپ

21

کدام گزینه در تعریف کاربرد رتوش در عکاسی صحیح است ؟25

رتوش کردن همیشه به 

خاطر زیبا کردن عکس 

است

به دلیل حفظ کیفیت 

نگاتیو است
تلطیف چهره

همیشه به خاطر زیبا 

کردن عکس نیست، 

بلکه گاهی برای 

مرمت اشکاالت یا 

اشتباهات ناخواسته 

42

26
محلول شیمیایی که از صمغ درخت و اسانس تربانتین ساخته می شود و در رتوش 

عکس کاربرد دارد، چه نام دارد ؟
31مرکورکورومماتالینمرکب دودهالک سیاه

نوک مداد رتوش باید به چه حالتی تبدیل شود ؟27
ساچمه ای شکل باشد و 

تیز به معنی برنده نشود
12بلند و باریکپهن و ضخیمتیز و برنده

12به کارخانه سازندهبه سلیقه عکاسبه جنس نگاتیوبه رنگ نگاتیونوع انتخاب مداد رتوش به چه چیزی بستگی دارد ؟28

32مرکورکورومماتالینمرکب دودهالک سیاهمنظور از الک رتوش چیست ؟29
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علت استفاده از مرکورکوروم در رتوش عکس چیست ؟30

تیره کردن موضعی 

عکسهای سیاه و سفید 

چیزی شبیه برنینگ )

(موضعی

تثبیت قلمزنی رتوش بر 

روی نگاتیو
شستشوی نگاتیو

روشن کردن موضعی 

عکسهای سیاه و سفید 

چیزی شبیه داجینگ )

و تثبیت  (موضعی

قلمزنی رتوش بر روی 

42

31
برای اصالحات در سطوح سفید یا روشن و خراشیدن قسمت تیره از چه وسیله ای 

استفاده می شود ؟
12مداد رنگیمداد رتوشقلم موی سفیداسکارپر

32
برای رفع نواقصی که هنگام عکسبرداری و نورپردازی رفع نشده اند چه عملی توصیه 

می شود ؟
ترمیم عکس با اسکارپر

استفاده از ایربراش و 

قلم مو
31هیچ کدامروتوش نگاتیو

مهم ترین توصیه در پزتیو عکس چیست ؟33
جنسیت های ترمیم از نوع 

خودش باشد

رنگ آمیزی به گونه ای 

باشد که قابل تشخیص 

نباشد

حتما از ایربراش استفاده 

شود

جنسیت های ترمیم از 

نوع خودش باشد و 

حتما از ایربراش 

استفاده شود

21

34
انجام اصالحات بر روی نگاتیو به منظور ویرایش و رفع نواقص قبل از مرحله چاپ چه 

نام دارد ؟
12برنینگواجینگپزتیورتوش

کدام یک از ابزار آالت برای روتوش است ؟35
رنگ - جعبه نور - مداد 

پالستیک

- جعبه نور - ماتالین 

ذره بین- مداد 

انواع رنگهای - ماتالین 

جعبه پالستیک- روغنی 
22همه موارد
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محکم و چسبیده به نگاتیوموقعیت و فشار قلم در زمان رتوش زدن نسبت به نگاتیو باید چگونه باشد ؟36
با فاصله نزدیک و ضربه 

زدن متوالی

حرکت مالیم و یا پرهزینه 

از فشار

محکم و چسبیده به 

نگاتیو و با فاصله 

نزدیک و ضربه زدن 

متوالی

31

در صنف عکاسان آتلیه ای، رتوش به چه مفهومی اطالق می شود؟37
عملیاتی که بر روی نگاتیو 

اعمال می شود
11چاپ عکسویرایش نگاتیو و پزتیوویرایش پزتیو

تراش دستیتراش رومیزیاسکارپر یا کاتر معمولیبرای تراشیدن بدنه چوبی مداد رتوش از کدام وسیله استفاده می شود؟38
تراش رومیزی و تراش 

دستی به دلخواه عکاس
11

 سانتیمتر5حدود  سانتیمتر1بیشتر از  سانتیمتر1کمتر از مغزی مداد رتوش باید چند سانتیمتر باشد؟39
بستگی به عالقه 

رتوشور دارد
31

برای تیز کردن و نرم کردن نوک مداد رتوش از چه وسیله ای استفاده می شود؟40

از سمباده ی بافت ریز 

برای نازک کردن گرافیت 

مداد و از سمباده ی بافت 

نرم برای تیز کردن مداد

تیغ کاتر برای تیز و 

نازک کردن نوک مداد 

رتوش مناسب است

اسکارپر وسیله مناسبی 

است

از مداد تراش برای تیز 

کردن و از اسکارپر 

برای نازک کردن 

گرافیت مداد استفاده 

می شود

11

حالت نگه داشتن نگاتیو برای رتوش زدن باید چگونه باشد؟41
به راحتی و به گونه ای که 

قابل چرخش و انعطاف باشد

محکم و در حالت کامالً 

ثابت اما نباید به میز 

رتوش بچسبد

نگاتیو باید بر روی میز 

رتوش بچسبد

محکم و در حالت 

کامالً ثابت باشد و 

نگاتیو باید بر روی میز 

رتوش بچسبد

21
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42
و از بین بردن مایع شیمیایی و اثرات .........برای پاک کردن اشتباهات روی نگاتیو از 

استفاده می شود؟........مداد گرافیتی از 

الکل - محلول آمونیاک 

صنعتی
داروی ثبوت- آب مقطر 

داروی - داروی ظهور 

توقف
41آب مقطر-شستشو 

43

در نگاتیوهای سیاه و سفید، مانع از ورود نور اضافی به قسمت رنگ ............. استفاده از 

شده ی نگاتیو می گردد و در نتیجه قسمت رنگ شده در موقع چاپ، کامالً سفید 

.مشاهده می شود 

11الک سفیدمداد رنگیماتالینمرکب رتوش

حرکت دست و قلم در حال رتوش باید چگونه باشد؟44
حرکتهای دورانی قلم و به 

صورت زنجیره ای

حرکت مستقیم و نقطه 

ای
حرکت مورب و خطی

حرکت مستقیم و نقطه 

ای و حرکت مورب و 

خطی

11

منظور از رتوش پوست پیازی چیست؟45
رتوش به صورت نیزه ای و 

حلقوی باشد

رتوش نقطه ای و به 

صورت نقطه نقطه باشد
رتوش خطی و نامنظم باشد

وقتی روی نگاتیو بافت 

خیلی نرم و دانه های 

ریز ایجاد می شود

42

46
یا سایه انداختن و نوردهی اضافی به یک قسمت را ...............جلوگیری از نوردهی را 

.می نامند.............سوزاندن یا 
برنینگ- داجینگ پزتیو- نگاتیو نگاتیو- پزتیو 

-رتوش پوست پرتقالی 

 رتوش پوست پیازی
31

21طلق انیمیشنکاغذهای ماتکاغذهای براقکاغذهای رنگیرنگهای دیافوتو برای ترمیم کدامیک از کاغذهای عکاسی به کار می رود؟47
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HB - B42مداد طراحی قلم مو و مرکباسکاپرراپیدوگرافبرای ترمیم کاغذهای مات در پزیتیو استفاده از کدام ابزار مناسب تر است؟48

49
ماده ای که برای حفظ نگاتیو و ثبت مطلوب تأثیرات مداد رتوش، بر روی نگاتیو مالیده 

می شود چه نام دارد؟
32الکلماتالینداروی ثبوتداروی ظهور

50
محفظه مکعب شکلی که در داخل آن المپ قرار دارد و برای رتوش نگاتیو مورد 

استفاده قرار می گیرد؟
21پریسکوپآنگراندیسمانجعبه رتوشمیز نور

برای زیباتر کردن سایه هاعلت استفاده از مدادهای مختلف طراحی در رتوش نگاتیو به چه علت است؟51
مالیم کردن سایه ها با 

توجه به رنگ نگاتیو

انجام طراحی های مختلف 

و نقاشی روی نگاتیو
21علتی ندارد

11مورب و سریععمودی و آراممحکم و افقیدورانی/ هاشور/ زنجیره ای حرکت مداد رتوش بر روی نگاتیو باید به چه صورت هایی باشد؟52

FHBBH11کدام یک از مدادهای زیر برای رتوش نگاتیوهای ضعیف عکاسی مناسب ترند؟53
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تیز و نازکپهن و ضخیمتیز و برندهکدام شیوه در تراشیدن نوک مداد رتوش باید رعایت شود؟54
نازک و غیر برنده با 

نوک ساچمه ای شکل
42

تمام قسمت های صورتتمام سطح نگاتیوفقط پیشانیمحدوده رتوش نگاتیو در عکس های پرتره چه قسمتی است؟55
تمام قسمت های 

روشن نگاتیو
32

56
اصالحات بر روی عکس چاپ شده به منظور ترمیم و ویرایش جزئی عکس چه نام 

دارد؟
12تزئینرتوشنگاتیوپزتیو

57
استفاده از جوهر قرمزیا مرکور کوروم در چه نوع نگاتیوی باعث کاهش رتوش می 

شود؟
12همه ی موارداسالیدرنگیسیاه و سفید

58
تأثیر استفاده از مداد سیاه طراحی بر روی نگاتیو چه تأثیری بر روی عکس چاپ شده 

دارد؟

قسمتهای تیره را روشن 

می کند

قسمتهای تیره را تیره تر 

می کند
تأثیری ندارد

باعث ایجاد رنگ سفید 

در عکس می شود
12

ترمیم خسارات در عکسحذف زوائد در عکسروتوش عکس به چه معناست؟59
اضافه و کم کردن به 

عکس

اصالح سایه های 

مزاحم و رفع معایب 

عکس

42



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

UVPL ND FL.D12این فیلتر تصحیح کننده بی رنگ است و خاصیت جذب امواج ماوراءبنفش رادارد؟60

UVPL ND FL.D32این فیلتر تصحیح کننده به رنگ خاکستری است و شدت نور راکاهش می دهد؟61

62

فیلترتصحیح کننده به رنگ سبز تیره که قادر است طول موج هاراتفکیک 

راباسبزی طبیعی (نانومتر500-600طول موج های )کندودرعکاسی از مناظرسبزوجنگل

وبهترین وجه نشان دهد؟

X1PLND FL.D11

موجینوربه چه طریق انتشار پیدا می کند؟   63
گاهی موجی و گاهی به 

شکل فوتن
22به شکل مدارفوتن

64

نور سفید از چه رنگهایی تشکیل شده است؟

41آبی،سبز،قرمزسبز،آبی،فیروزه ایقرمز،سبز،نارنجیقرمز،آبی،زرد

11مادوکستالبوتداگرماکسولاولین تصویر رنگی توسط کدام دانشمند بروی پرده تشکیل شد؟65



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

31زرد،آبی وسبزقرمز،سبز وآبیارغوانی،زرد و سبزارغوانی،فیروزه ای وزرددر چاپ عکس رنگی به روش جمعی از کدام رنگها استفاده می شود؟66

چرا یک سیب قرمز را قرمز می بینیم؟67

به علت تداخل رنگ   ها 

سیب قرمز خود را قرمز 

.نشان می دهد

برای آن که فقط طول 

موج قرمز را که در نور 

سفید موجود است، باز 

می تابانندوسبز و آبی را 

جذب می کند

انتشار نور در اشیاء قرمز 

موجب می شود ماسیب 

قرمز رنگ را به رنگ قرمز 

.ببینیم

شکست نور موجب 

می شود ما شیء قرمز 

.را قرمز رنگ ببینیم

21

42(آبی، سبز، قرمز)(زرد، سبز،آبی)(زرد، آبی، قرمز)(سبز، آبی، زرد)رنگ های اصلی که در عکاسی رنگی کاربرد دارند را نام ببرید؟68

رنگ زرد روی زمینه سیاه و زمینه سفید چگونه دیده می شود؟69

بر روی زمینه سیاه خفه و 

تاریک است و بر روی 

زمینه سفید پرتوافشان و 

.نورانی است

روی زمینه سیاه گرم و 

آرام است و بر روی 

زمینه سفید سرد و 

.هجوم آور است

روی زمینه سیاه و سفید 

.بسیار تیره است

روی زمینه سیاه، 

روشن است و بر روی 

زمینه سفید نورانیت 

.عمیقی دارد

21

چرا عکس هایی که در شب گرفته می شوند جذاب به نظر می رسند؟70

از درخشش رنگ هایی 

ناشی می شود که بر روی 

.زمینه ای تیره قرار گرفته اند

از درخشش رنگ های 

روشنی ناشی می شود که 

بر روی زمینه ای تیره 

قرار گرفته اند و آن را 

.جذاب می کنند

.ارتباطی به زمینه آن ندارد
از کنتراست بین 

رنگ   ها ناشی می شود
11

12زرد،آبی وسبزقرمز،سبز وآبیارغوانی،زرد و سبزارغوانی،فیروزه ای وزرددر روش تفریقی از کدام رنگها استفاده می شود؟71



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

72
خود را از دست می دهد اما تمامی .................... رنگ زرد بر روی زمینه سفید 

.خود را حفظ می کند...................
11خالصی-برجستگیدرخشندگی- خالصیجذابیت-پرتو افشانیخالصی- نورانیت

12فیروزه ای.قرمز متمایل به آبی زرد ارغوانیترکیب نور قرمز وآبی؟73

سفیدترکیب نور آبی و زرد؟74
آبی متمایل متمایل به 

زرد
11هیچکدامزرد متمایل به آبی

رنگ های خنثی چه رنگهایی هستند؟75
سه رنگ سیاه، سفید و 

خاکستری
11سفیدخاکستریدو رنگ سیاه و سفید

41سبز-آبیارغوانیصورتی زردترکیب رنگ آبی و سبز؟76

42برادران لومیررابینسون و لگریماکسول و مادوکسداگر و تالبوتروش اتوکروم را چه کسانی اختراع نمودند؟؟77



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

31آبینارنجیقرمزسبززرد مکمل چه رنگی است؟78

41بنفشقرمزسبززردارزش نوری کدام یک از رنگ های زیر کمتر است؟79

11قرمزفیروزه ایآبیسبزارغوانی مکمل کدام رنگ است؟80

نارنجی –قرمز/ سبز  –آبیکدام رنگ ها گردش خون را کاهش و کدام رنگ ها آن را فعال می کند؟81
 –آبی/ نارنجی –قرمز

سبز
قرمز-نارنجی/ بنفش-زرد

-زرد/ قرمز-نارنجی

بنفش
12

.درجه کلوین یکسانی دارد.کمتر است.بیشتر استکلوین، آبی آسمان نسبت به شعله آتش چگونه است؟82
بستگی به نوع فیلم 

.دارد
11

22ارغوانی روشن ارغوانیفیروزه ایزردرنگ قرمز در نگاتیو رنگی به چه رنگی دیده می شود؟83



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

41 قرمز آبی زردسبزفیروزه ای مکمل چه رنگی است؟84

12قرمز متمایل به سبزارغوانیفیروزه ایزرد ترکیب نور قرمز وسبز؟85

منظور از خط دیدگانی چیست؟86
حوزه وضوح تصاویر را خط 

.دیدگانی گویند

در درون یک سطح 

مشخص، چشم تمایل 

دارد بین چندین نقطه 

مجزا که با هم 

ردیف بندی ای را شکل 

خطوط تشکیل دهنده 

تصویر که به خوبی به 

چشم می آیند را خطوط 

دیدگانی گویند

خطوط تشکیل دهنده 

پرسپکتیو در کادربندی 

را خطوط دیدگانی 

.گویند

22

از تجزیه نور سفید به کمک منشور به چه رنگ هایی دست می یابیم؟87
آبی، فیروزه ای، سبز، زرد، 

قرمز

بنفش، آبی، سبز، زرد، 

قرمز، سفید

بنفش، نیلی، آبی، فیروزه 

ای، زرد، قرمز

قرمز، زرد، سبز، آبی، 

سرمه ای
12

250032005500340031فیلم های دی الیت برای چه کلوینی مناسب هستند؟88

ISدر دوربین های دیجیتال با استفاده از کدام گزینه کلوین را تنظیم می کنند؟89 Owhite  balance22دیافراگمشاتر



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

11 آبیسایانماجنتا زرداز ترکیب دو رنگ قرمز و سبز چه رنگی حاصل می شود؟90

32آبی+قرمز آبی+سبز آبی+سبز سبز+زردرنگ سایان حاصل ترکیب کدام دو رنگ است؟91

کدام جمله صحیح نیست؟92
آبی و زرد، مکمل یکدیگر 

.هستند 

ماجنتا و سبز، مکمل 

.یکدیگر هستند

سایان و قرمز، مکمل 

.یکدیگر هستند

سایان و ماجنتا، مکمل 

.یکدیگر هستند
41

31هیچکدامدرجه- 273 درجه فارنهایت0 درجه سانتی گراد237چه عددی است؟ (کلوین) منظور از صفر مطلق93

94
اگر کلوین فیلم مورد استفاده با کلوین منبع نور برابر نباشد، چه نتیجه ای حاصل خواهد 

شد؟

رنگ سردتر از حد طبیعی 

.جلوه خواهد کرد

رنگ گرمتر از حد 

.طبیعی جلوه خواهد کرد

رنگ طبیعی    تر جلوه خواهد 

.کرد

رنگ طبیعی جلوه 

.نخواهد کرد
42

.رنگی متمایل به قرمز استترکیب نور قرمز و فیروزه ای95
رنگی متمایل به آبی 

.است
41سیاه استسفیداست



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

فیلترها چه تاثیری بر عکاسی دارند؟96

بر انتخاب عکاس در 

استفاده از دیافراگم تاثیر 

.دارد

بر انتخاب عکاس در 

استفاده از سرعت شاتر 

.تاثیر دارد

بر کاهش شدت نور تاثیر 

.دارد
41هر سه مورد

97
کدام فیلتر به رنگ صورتی خیلی روشن است و از ورود شعاع های ماورای بنفش 

جلوگیری می کند؟
(1A) (KR15)85B81A(kR2)81C (kR3)12

85B(KR2)81B82A(KB2)80C(KR15) کلوین تبدیل می کند؟5500 به 6100کدام فیلتر درجه حرارت رنگی  را از 98 (KB9)21

99
 5500 به 3200کدام فیلترتصحیح کننده، به رنگ آبی است و حرارت رنگی را از 

کلوین تبدیل می کند؟
(KB15)80A(KB2)81C82A(KB2)80C (KB9)12

100
از فیلترهای سیاه و سفید کدام فیلتر باعث می شود کنتراست عکس بین آسمان و 

گیاهان کامال مجزا شود؟
22فیلتر زردفیلتر نارنجیفیلتر قرمزفیلتر آبی

فیلتر سبز با چه هدفی مورد استفاده قرار می گیرد؟101
از آن برای هوای مه آلود 

.استفاده می شود

 سوژه هایی که در آنها 

اجسام سبز رنگ وجود 

دارند، مانند جنگل، چمن 

و در عکاسی پرتره، 

برای نرم کردن نور 

فیلتر سبز مکمل نارنجی 

است و برای عکسبرداری 

از سوژه هایی که در آنها 

اجسام نارنجی رنگ وجود 

.دارند به کار می رود

21هیچکدام



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

12.بازتاب شده است.نور منعکس شده است.نور تجزیه شده است.نورشکسته شده استهنگامی که یک دسته اشعۀ نور به یک شیشه و یا به سطح آب با زاویه بتابد102

12فیلترهای مالیم کنندهفیلتر پالریزهفیلتر با مرکز سادهفیلتر منشوریاین نوع فیلتر قادر است دو، سه و یا حداکثر هفت تصویر از یک موضوع تولید کند؟103

11هیچکدامقرمز/ سبز و آبیسبز/ قرمز و آبیآبی/ قرمز و سبز.را عبور می دهد..... را از نور سفید جذب می کند و نور .........................فیلتر آبی، نورهای104

105
را عبور ...... را از نور سفید جذب می کند و نور .......................... فیلتر سبز، نورهای 

.می دهد
21هیچکدامقرمز/ سبز و آبیسبز/ قرمز و آبیآبی/ قرمز و سبز

106
را عبور ...... را از نور سفید جذب می کند و نور.......................... فیلتر قرمز، نورهای 

.می دهد
32هیچکدامقرمز/ سبز و آبیسبز/ قرمز و آبیآبی/ قرمز و سبز

:سه فیلتر اصلی در سیستم کاهشی عبارتند از107
، (B)، آبی (G)سبز

(C)فیروزه ای 

،  (O)، نارنجی(R)قرمز

(Y)زرد
(R)، قرمز(B)، آبی (G)سبز

 (M)، ارغوانی (Y)زرد 

(C)و فیروزه ای 
42



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

31تله وایدفیش آیسوپر تلهفیکسبازترین زاویه دید مربوط به کدام لنز است ؟108

109
از ترکیب دو رنگ قرمز و آبی به چه رنگی دست می یابیم و این رنگ مکمل چه رنگی 

است؟
31زرد/ آبیسبز/ ماجنتا قرمز/ فیروزه ای آبی/ زرد

رنگ بیرونی جسم از کجا ناشی می شود؟110

رنگی است که با روشن 

کردن شی از آن عبور 

.می کند

رنگ های منعکس شده 

.از قسمت سطحی شیء

رنگی که از جسم عبور 

.می کند
22الف و ب

:سه رنگ اصلی در حوزه نور مرئی عبارتند از111

قرمز با طول موج کوتاه، 

سبز با طول موج متوسط و 

آبی با طول موج بلند

سبز با طول موج کوتاه، 

آبی با طول موج متوسط 

و قرمز با طول موج بلند

آبی با طول موج کوتاه، 

قرمز با طول موج متوسط 

و سبز با طول موج بلند

آبی با طول موج کوتاه، 

سبز با طول موج 

متوسط و قرمز با طول 

موج بلند

41

12 کلوین2600تا 1900کلوین4800 یا 4600 کلوین3600 یا 3200 کلوین5600 یا 5400کدامیک از گزینه های زیر، کلوینی شبیه نور خورشید در روز ایجاد خواهد کرد؟112

 سفیداز ترکیب نور قرمز و فیروزه ای چه رنگی حاصل می شود؟113
قرمز متمایل متمایل به 

فیروزه ای
11هیچکدامزرد متمایل به آبی



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس
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صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

42تغییری نخواهد کردقرمزآبیسبزوقتی غلظت فیلتری صفر باشد نوری که از آن می گذرد به چه رنگ در خواهد آمد؟114

قرمز آبیسبزفیلتر زرد، روی کدام رنگ تاثیر بیشتری می گذارد؟115

روی همه رنگ   ها به 

یک نسبت تاثیر 

.می گذارد
22

فیلترهادیافراگمافزایش و کاهش کنتراست در عکاسی با چه ابزاری انجام می شود؟116
فیلتر دوربین عکاسی 

مخصوص
سرعت شاتر

22

21ضد نورپر از جزئیات قابل دیدنتختعمیق.خواهد شد..................... در نور پردازی از رو به رو، تصویر حاصله 117

.پشت موضوع قرار می گیرد............. .در تصاویر ضد نور منبع نور 118
رو به روی موضوع قرار 

.می گیرد
.کنار موضوع قرار می گیرد

باالی سر سوژه  قرار 

.می گیرد
12

119
جهت متعادل کردن شدت نور آسمان نسبت به زمین از چه فیلتری می توان استفاده 

کرد؟
11 فیلتر زردفیلتر آبیفیلتر قرمزفیلتر نیمه خاکستری



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس
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صحیح
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 سفیدترکیب رنگ سبز و ارغوانی120
سبز متمایل متمایل به 

ارغوانی
12هیچکدامزرد متمایل به آبی

121
تکرار خطوط عمودی مانند ستون   ها و نظایر آن، چه احساسی را در مخاطب ایجاد 

می کنند؟
ایجاد حس آرامش

ایجاد حس زندانی و 

محصور بودن
ایجاد حس عروج و پرواز

ایجاد حس عظمت و 

بزرگی
41

122

تکرار خطوط افقی چه حسی را در مخاطب ایجاد می کند؟

حس آرامش
گاهی غم و اندوه را بر 

می انگیزد

به طور کلی یکنواختی را 

شدت می بخشد
41هر سه مورد

حس عدم تعادلخطوط مورب موید کدام حس هستند؟123
حرکت، دینامیسم و 

کوشش
242و 1موردآرامش و سکون

41 سفیدارغوانیفیروزه ایزردچنانچه نورهای سبز،قرمز و آبی را به پرده سفید بتابانیم،چه رنگی حاصل می شود؟124

125
چه کسی با استفاده از سیستم کاهشی،توانست اولین تصویر رنگی را به طور واقعی و 

قابل لمس بوجود آورد؟
22لومیرمادوکسدوکودو هارونماکسول



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

126
برای بهتر نشان دادن رنگ سبز درختان و چمن   ها استفاده از کدام فیلتر توصیه 

می شود؟
22فیلتر نارنجیفیلتر آبیفیلتر سبزفیلتر قرمز

127
روشی که در آن دوربین هم جهت با حرکت موضوع حول محور بدن عکاسی حرکت 

 چه نام دارد؟٬می کند و عکس می گیرد
21تکنیک سرعت شاتراپن فلشپانینگزومینگ

مربع- مثلث - دایره کادرهای رایج در عکاسی کدام گزینه ی زیر است ؟128
مستطیل - مربع 

مستطیل افقی- عمودی 

- مربع - مستطیل افقی 

دایره

مستطیل - لوزی 

مستطیل - عمودی 

افقی

22

31کلوزآپستاره سازچند وجهیمنشوریاین فیلتر ها نقاط نورانی متمرکز صحنه را به شعاع های نوری تبدیل می کند ؟129

130
تلفیق و ترکیب دو یا چند عکس آماده به روش بریدن و چسبانیدن برای بدست آوردن 

.می نامند............. یک مفهوم را 
22کوالژساندویچ بافت و فیلمفتومونتاژفتوگرام

131
کدام یک از گزینه های زیر نورهای پراکنده را یکنواخت کرده و در سطح فیلم هدایت 

کند ؟می
31کاش نگاتیوکندانسورآگراندیسورکالهک



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

32فوق العاده زیادکمزیادمتوسط.استفاده کنند..............اگر بخواهند عکسی را بسیار بزرگ کنند باید از فیلم با حساسیت 132

31ماکرونرمالتله فتوواید انگلدر کدام لنز فاصله کانونی برابر با قطر کادر تصویری که عکسبرداری میکند است ؟133

کدام یک از کاربردهای فالش محسوب می شود ؟134
رفع یا تعدیل سایه های 

نامطلوب
افزایش عمق و میدان

افزایش دمای رنگ و 

تصویر
12افزایش غلظت رنگ

135
شاخه ای از عکاسی، که موضوع اصلی آن طبیعت است، کدام یک از گزینه های زیر 

باشد ؟می
21عکاسی اجتماعیعکاسی تبلیغاتیعکاسی طبیعتعکاسی خبری

32منظره یابفالشلنزفیلتردر عکاسی برای جبران کمبود نور کدام ابزار کاربرد دارد ؟136

تصویر ناواضح استکند؟کاهش فاصله دوربین و موضوع چه تأثیری در عکس ایجاد می137
عمق میدان کاهش می 

بیابد

عمق میدان افزایش می 

یابد
22هیچ کدام



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

21تلهنرمالوایدزوملنزهایی که فاصله کانونی آنها کمتر از لنز نرمال است چه نام دارد؟138

Pزومتله فتوشوند ؟لنزهای چشم ماهی جزء کدام یک از لنزهای زیر محسوب می139 .C42واید انگل

حس آرامشکند ؟تکرار خطوط افقی چه حسی را در مخاطب ایجاد می140
گاهی غم و اندوه را بر 

می انگیزد

به طور کلی یکنواختی را 

شدت می بخشد
12همه موارد

42رفلکتورسافت باکسچتر سفید           کاغذ کالککدامیک از ابزارهای زیر جزء بازتاباننده ها محسوب می شود؟141

142
برای رنگی کردن نور پروژکتورها از چه نوع فیلتری استفاده می شود و محل قرار 

گیری آن کجاست؟
مقابل لنز-فیلتر رنگی

مقابل - فیلتر رنگی نسوز

منبع نور

- فیلتر شیشه ای رنگی

مقابل منبع نور

به - فیلتر رنگی فانتزی

دلخواه عکاس
21

 درجه از پشت به سوژه45 زاویه نور در عکاسی فشن چند درجه است؟143
 درجه از مقابل به 45 

سوژه

 درجه از 90               

پشت به سوژه

 درجه از مقابل به 90

سوژه
12



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

32فقط به چشم هافقط به موفقط به صورت   هم مو و هم صورتدر عکاسی کالسیک نور مستقیم به کدام قسمت تابیده می شود؟144

22همه مواردجت فن    فن سشواری     فن پنکه ایبرای به حرکت درآوردن قسمتی از موی سوژه از چه فنی استفاده می کنیم؟145

11هیچکدام5600K2600-2800K3200-3400K-5400کلوین نور طبیعی چقدر است؟146

32سبززردسفیدآبینور پروژکتورهای فالت به کدام یک از رنگ های زیر تمایل دارد؟147

برای عکاسی با فالش استفاده ازکدام ابزار  ضرورت دارد؟148
                           

استفاده از فالش

          استفاده ازسیم 

سنکرون

              استفاده از 

رادیو فالش

همه موارد به تناسب 

موقعیت
42

149
تکنیکی که درآن میتوان هم زمان چند تصویر را در یک عکس ایجاد کرد  چه نام 

دارد؟
42اوپن فالش     ضد نورفریزاسیونپنینگ



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

برای عکاسی در آتلیه معموال نورها در کدام قسمت سوژه قرار می گیرد؟150
                 معموال باالتر 

از سوژه
12فرقی نداردهم سطح سوژهمعموال پایین تر از سوژه

41 سفیدسبزآبیقرمزبراساس آزمایش نیوتن نورخورشید چه رنگی است؟151

22همه مواردفالش چترپروژکتور       فالش دستیبا کدامیک از ابزارهای نورپردازی می توان با تمام سرعت های شاتر عکاسی کرد؟152

32رفلکتور                 key light   soft light                snot lightجهت نورپردازی تکنیکی به  موهای سوژه  از کدام ابزارویا منبع نور استفاده می کنیم؟153

درکدام روش نورپردازی برچهره افراد تاکید بیشتری می شود؟154
                     

نورپردازی بایک منبع نور
نورپردازی با دومنبع

                    نورپردازی 

با منابع متعدد
12نورپردازی با نورطبیعی

11هیچکدامTسرعت Bسرعت سرعت سینکرونیزهسرعت همزمانی باز شدن دریچه شاتر و تخلیه فالش را چه می نامند؟155



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

22رفلکتوردیفیوزرپروژکتور کاسه ای         سافت باکسبرای  تیز تر کردن نور چهره ازکدام  وسیله استفاده می شود؟156

کدام جمله در مورد بک الیت صحیح است؟157
                          نرم 

کردن نور
جدا کردن زمینه از سوژه

                  expose 

کردن نور
22 هیچکدام

فیلترنارنجیفیلتر قرمزفیلتر اسکای الیتکدام فیلتر بر روی رنگ تصویر اثر ندارد؟158
فیلتر کاهش اشعه 

ماوراء بنفش
42

11فالش       سافت باکسدیمر      بارن دوربوسیله کدامیک از وسایل زیر میتوانیم به نور جهت بدهیم؟159

12هیچ کدامدیمر             پس زمینهاکساسواروسایل صحنه چه نامیده می شوند؟160

32اسکای الیتپوالریزه             ستاره سازمنشوریبرای رفع انعکاس  در سطوح صیقلی از چه فیلتری استفاده می کنیم؟161



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
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ار
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پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

31هیزی        اسپات الیتسیلوئت             بک الیتنور تاکید کننده که در صحنه های تئاتر کاربرد دارد چه نامیده می شود؟162

12فالشمترنورسنجسرعت سینکرونیزهفالش برای خارج ساختن موضوع از حالت ضد نور می توان از چه وسیله ای استفاده کرد؟163

   نور را نرم میکنددر عکاسی استودیویی چه کاربردی دارد؟ (Snot)ابزار اسنوت164

 نور را به صورت 

متمرکز و لکه ای روی 

سوژه می تاباند

21هیچکدامسایه نور را شدید می کند

165
فیلترهایی که برروی لنزدوربین استفاده واز رایج ترین نوع فیلترها محسوب می شوند 

کدامند؟
22فیلتر طلقیفیلتر استانیفیلتر شیشه ایفیلتر ژالتینی

166
درکدام شیوه عکسبرداری با استفاده ازنقاشی با نور مجزا تصاویر خالقانه ای رامیتوان 

برروی یک فریم ثبت کرد؟
31سوپراکسپوژر الیت پینتینگاوپن فالشدبل اکسپوز

ازسوژه متحرک چگونه می توان باسرعت شاتر کمتر عکاسی کرد ؟167
                 استفاده 

ازفیلم حساسیت باال
            استفاده ازپرژکتوردیافراگم باز

استفاده ازفالش عالوه 

برتامین نور سوژه را 

متوقف می کند

42



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
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ه 
ار
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1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

11شدت نور افزایش یابدشدت نور کم شودارتفاع نور پائین بیایدارتفاع نور باالرودباچه تغییری در چراغ ها سایه های چانه ،لب،گوش ،بینی وابرو تشدید می شوند؟168

169
صفحه مشکی رنگی که درمقابل انعکاس نورهای مزاحم  بوسیله بوم درمقابل فالش 

هاقرارمی گیردومسیر نور رامسدود می کندچه نام دارد؟
41گوبو           چترنقره ایچتر سفیدرفلکتور

چترهای نقره ای و طالیی چه تفاوتی با چتر سفید دارد؟170

چتر سفید نور راعبور می 

دهد چتر طالیی منعکس 

می کند

چتر طالیی ونقره ای  

فانتزی ترهستند

چتر سفید کلوین را متعادل 

می کند

چتر سفید نور را 

کاهش می دهد
11

171
تنگ تر بر زاویه وقدرت تابش (Standard Reflector)دهانه کاسه استاندارد

نورچه تاثیری دارد؟

زاویه تابش وسیع تر 

وقدرت نوربیشتر

زاویه تابش محدودتر 

وقدرت نوربیشتر

              زاویه محدودتر 

وقدرت کمتر
22هیچکدام

172
 سایبان هایی که برروی فالش ها قرارمی گیرند تانورفالش رابه سمت سوژه هدایت 

وازپراکندگی نورجلوگیری کنند چه نام دارد؟
Barndoor           Honeycomp   S noot   

Background 

Light
11

سافت باکس های هشت ضلعی باقدرت بیشتر چه نامیده می شوند؟173
S tandard 

Reflector 
Honeycomp O ctabox  S noot31



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ
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ار
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1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

ابزار نورپردازی پس زمینه یا فون با قابلیت نصب فیلترهای مختلف چه نام دارد؟174
S tandard 

Reflector       
Honeycomp  O ctabox 

Background 

Light
42

175
ریل های سقفی که مانند سه پایه برای فالش های آتلیه ای عمل می کنند چه  نام 

دارند؟
Tripods    Monopods  Tent  12پانتوگراف

176
سبکی که با قراردادن فالش درمقابل وباالی سوژه سایه ای درزیربینی ایجادمی کند 

چیست ؟
22نورپردازی رامبراندنورپردازی دو نیمنورپردازی پروانه اینورپردازی عریض

41نورپردازی رامبراندنورپردازی دو نیم کنندهنورپردازی اسپاتنورپردازی عریضازترکیب دونورپردازی پروانه ای وباریک کدام سبک نورپردازی پدید می آید؟177

key light  Back light                    Fill light            Sکدام نورپردازی باعث مشخص شدن خط شانه ها وفرم بدن می شود؟178 et light22

179
سافت باکسی که به شکل چتر یا آکتاباکس برای عکاسی ازسوژه های بزرگ استفاده 

می شود؟
21بازویی وبومفالش چترمگاالیتفالش دستی



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
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ار
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پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

42رفلکتورهاطلق های رنگیزنبوری هاسافت باکس هاکدامیک ازابزارها، منعکس کننده نورهستند؟180

12رفلکتورهاطلق های رنگیزنبوری هاسافت باکس هاکدامیک ازابزارهای ذیل نورراپخش می کنند؟181

22رفلکتورهاطلق های رنگیزنبوری هاسافت باکس هاکدامیک ازابزارهای ذیل هدایت کننده نورهستند؟182

32رفلکتورهاطلق های رنگیزنبوری هاسافت باکس هاکدامیک از ابزارها،بخش هایی ازموضوع را رنگی نشان می دهد؟183

11المپ های اشتعالیالمپ های هالوژنالمپ های کاسه ایاسپات الیتکدامیک در گروه نورهای لکه ای قرار دارند؟184

جلوگیری از اتالف نوراستفاده می شود........................از بازتابه ها برای185
روشن نمودن بخش 

های تیره موضوع
42هرسه موردتعدیل کنتراست



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس
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صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

32کنارسوژهکنارلنزدوربینباالی سوژهپشت سوژه"فیل الیت"محل قرارگیری 186

22بک الیتنورجدا کنندهفیل الیتکی الیتنوری که سایه ها را تعدیل می کند،چه نام دارد؟187

32بک الیتنورجدا کنندهفیل الیتکی الیتکدام نور،موها و سرشانه ها را روشن می کند؟188

42نقطه خوانمرکزگرابرنامه ریزی شدهمعدل خوانکدام نورسنجی برای چهره در آتلیه مناسب تر است؟189

30459013512برای نورپردازی حلقه ای زاویه نور نسبت به دوربین چند درجه است؟190

30459017522برای نورپردازی کالسیک، زاویه نور نسبت به دوربین چند درجه است؟191
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صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

30458017532برای نورپردازی کناری، زاویه نور نسبت به دوربین چند درجه است؟192

30459013542برای نورپردازی حاشیه ای، زاویه نور نسبت به دوربین چند درجه است؟193

42باالکنارلنزدوربینروبروپایینبرای نورپردازی پروانه ای منبع نور از چه زاویه ای به موضوع می تابد؟194

Back light      fill light        key light          Back ground light31کدام نور اصلی میباشد؟195

برای از بین بردن سایه های ایجاد شده در زمینه عکس چه کنیم؟196
فاصله  بین سوژه و زمینه 

را زیاد کنیم
از فالش استفاده کنیمبه پس زمینه نور بتابانیم

استفاده از نورپرکننده 

تلطیف شده
42

Hair light         Rim light                  Back light  Fill light31کدام گزینه معادل نورپردازی از پشت سر است؟197



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

11عکس خبریعکس مستندعکس از طبیعتعکس از چهرهمعنی پرتره چیست؟198

در چه صورتی در آتلیه  باید دیافر اگم بازتر یا بسته تر شود؟199
کم و زیاد شدن فاصله 

سوژه با دوربین

کم و زیاد شدن فاصله 

سوژه با منبع نور

کم و زیاد شدن فاصله 

سوژه با پس زمینه
22منبع نور فالش باشد

12ویزور              اتاقک تاریک لنزنور سنجوسیله ای که تعادل بین دیافراگم و شاتر را برقرار میکند؟200

21سافت باکسویزورفیلترنورسنجیبا چه وسیله ای میتوان رنگ نور را تغییر کرد؟201

41کلوین        حرارتنانومترمیلی مترواحد دمای رنگ نور چیست؟202

31اصالح کنتراستاصالح انعکاساصالح شدت نوراصالح رنگ چه نقشی در اصالح عکس دارد ؟P.Lفیلتر 203



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

ارزانتر بودنرنگ  زیباتر عکس هابه چه علت از دوربین های قطع بزرگ در عکاسی استودیویی استفاده می شود ؟204
کیفیت باالی عکس های 

آنها
32آسان بودن تنظیمات

بعد از نصب فیلترقبل از نصب فیلترهنگام استفاده از فیلتر چه موقع باید نورسنجی کرد ؟205
هر دو حالت امکان پذیر 

.است
11نیازبه نورسنجی ندارد

32فیلتر قرمزکاش کاغذلنزکندانسو ربرای ایجاد حاشیه سفید دور عکس از کدام ابزار استفاده می شود؟206

12اصلی- اصلیاصلی- دکوردکور –پر کننده پر کننده –اصلی ترکیب کدام نور در عکاسی آتلیه ای مناسب تر است ؟207

11زومتله فتونرمالواید انگلبرای عکاسی پرتره از چه لنزی نباید استفاده کرد ؟208

مقابل لنز/فیلتر رنگی رنگی کردن نور پروژکتورباچه فیلتری انجام  ومحل قرار گیری آن کجاست؟209
مقابل /فیلتر رنگی نسوز

منبع نور

فیلترشیشه ای 

مقابل منبع نور/رنگی

                            

                            

                 فیلتر 

دلخواه /رنگی فانتزی

عکاس

21



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

12نوررامبراندنور اصلینور موضعینور پرکنندهبرای روشن تروتلطیف سایه هایی که نوراصلی ایجادمیکند،کدام نوراستفاده میشود؟210

.حساسیت را باال می برد.عکس را تیره تر می کند.عکس را روشن تر می کنداعداد بزرگتر دیافراگم چه تاثیری بر عکس می گذارد ؟211
حساسیت را کم می 

.کند
22

12فیلتر فالشرفلکتوردیمربرای کاهش شدت نور پرژکتورها  ازکدام ابزاراستفاده می کنیم؟212

11بدون زاویه از روبرو درجه180  درجه90  درجه45در نور پردازی رامبراند ، زاویه نور اصلی نسبت به مدل چقدر است؟213

31نور بک گراندنور اصلینور مونور پر کنندهقویترین نور در نورپردازی آتلیه کدام است؟214

215
درجه طوری که نیمی ازصورت تیره ونیمی روشن است 90نورهمسطح صورت بازاویه 

چه می نامند؟
21نور پروانهنور کالسیکنور ساید یا جانبینور رامبراند



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

22از پشت مدل45زاویه ْاز زیر مدلروبرودر نور پردازی اگر بخواهیم چهره روحانی باشد از کجا نور می دهیم؟216

رفلکتور چیست؟217

وسیله ای که برای 

بازتاباندن نور استفاده می 

.شود

وسیله ای که قدرت نور 

.را تغییر می دهد

رفلکتور همان کارفالش را 

.انجام می دهد
11.هر سه مورد

22زرد –قرمز –سفید سفید- آبی–سبز آبی- سبز –قرمز زرد-قرمز - سبز سه نور اصلی کدامند؟218

 باعث چه تاثیری در عکس دارد؟U.Vفیلتر219

                                 

                           

کاهش نور

21کاهش رنگ امواج ماوراء قرمزکاهش امواج ماوراءبنفش

42.دیافراگم را ببندیم.سرعت را پایین می آوریم.سرعت را باال ببریم.دیافراگم را باز کنیم برای داشتن عمق میدان زیادباید چه کاری انجام دهیم؟220

برای از بین بردن سایه مدل روی بک گراند چکار می کنیم؟221
از نور پر کننده استفاده می 

.کنیم 

از نور اصلی استفاده می 

.کنیم 
.به بک گراند نور می دهیم

از پشت مدل نور می 

.دهیم 
31



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

42دیافراگم                 اتاقک تاریکنورسنجشاترکنترل مقدار عبور نور از عدسی یا لنز رابرعهده دارد ؟222

22عدسیدیافراگممسدود کننده     نور سنج تنظیم زمان نور دهی به فیلم توسط کدام قسمت ازدوربین انجام می گیرد ؟223

11هیچکدام             پرده ای دیجیتالی      تیغه ای/مرکزیکدام یک از انواع مسدود کننده ها در داخل لنز قرار دارند ؟224

32هیچ کدامنور سنج    لنز      مسدود کنندهتعادل میان شاتر و دیافراگم را کنترل میکند ؟225

226T.T.L12مستقیم  نورسنجی    نورسنجی انعکاسیدستی    نورسنج داخل دوربین به کدام نورسنج گفته میشود ؟

22نورسنجدیافراگمحلقه فوکوسشاترواضح سازی تصویر با کدام قسمت انجام می شود ؟227



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

228IRعکاسی خبری عکاسی منظره  عکاسی پرتره  فیلم های مادون قرمز چه مصارفی دارند ؟    
عکاسی درمحیط های 

  فاقد نور 
42

کاربرد زاویه دید از پایین چیست ؟229

 باعث اغراق در تصویر و 

ایجاد ابهّت و 

           عظمت

 حالت طبیعی ومورد 

استفاده در عکاسی پرتره

ایجاد حقارت و کوچکی در 

تصویر
312 و 1

عوامل موثر برظهورفیلم کدامند؟230
غلظت /نوع فیلم/دمای دارو

 دارو
11هیچکدامنوع فیلمشستشو/ثبوت /ظهور

21نقطه چینهم جواری سه نقطهخط دیدگانیمثلث دیدگانیدرعکاسی ایجاد سه نقطه دریک ردیف را چه می نامند ؟231

32فیش آیسوپر تله فتووایدانگل     نرمالدر هنگام استفاده ازکدام لنز استفاده از سه پایه بیشتر اهمیت دارد؟232

42زومتلهوایدنرمالکدام  لنزبرای خبرنگاران ضرورت دارد؟233



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

22عکاسی زیر آبعکاسی از فواصل نزدیکعکاسی از فواصل دورعکاسی از حشراتکاربرد لنز تله فتوچیست؟234

32وایدانگلزومماکرو    تله فتوفاصله کانونی کدام  لنز متغیر است؟235

لنزی تله فتو است کدام تعریف صحیح است ؟35-70درمورد لنز بافاصله کانونی 236

لنز زوم بافاصله کانونی 

متغییر شامل لنزهای 

نرمال وتله /واید انگل)

(فتو

لنزپرسپکتیوی که قابلیت 

درجه 70 تا 35زاویه 

گردش عمودی را دارد

21لنزی وایدانگل است

واضح سازی سریعقدرت روشنایی خوبمهمترین امتیاز لنز زوم چیست ؟237
استفاده ازیک لنز به جای 

چندین لنز
32قیمت مناسب

42سوپرتله فتو واید تله نرمالکدام لنز فاقد دیافراگم است ؟238

چرا لنز های سوپر تله فتو را آئینه ای نیز می گویند ؟239
     تکرار در این لنز هنگام 

عکسبرداری وجود دارد

به دلیل کاربرد آینه در 

ساختمان لنز

تصاویر گرفته شده با این 

لنزها بر عکس هستند
22نام برند تجاری است



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

TVAV PM 22تقدم دیافراگم در کدام است ؟240

12عمق میدان وضوحهیپرفوکالفوکوسکنتراستحد فاصل روشنایی وتیرگی درعکاسی چه نام دارد؟241

32هیپوسولفید    هالوژن نقره     هیدروکینون    کلرید سدیمسطح حساس به نور در ساختمان فیلم های  عکاسی کدام است؟242

41الیه محافظپایه         امولسیونالیه ضد هالهجنس کدام الیه فیلم عکاسی از ژالتین سخت ساخته شده است ؟243

32 هیچکدامهالوژن نقره وژالتینامالح نقرهنقره و نمکجنس  امولسیون فیلم های عکاسی ازچیست؟244

21شیشهپالستیکاستات سلولز  کاغذفیلم های عکاسی برروی چه پایه ای قراردارند ؟245



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

رسوب نکردن امالح نقرهجذب سریع نورعلت بکارگیری  ژالتین دراموسیون فیلم عکاسی  چیست؟246
عدم انعکاس نور به امالح 

نقره
21ارزان بودن

12الیه ضد هاله پایه امولسیونالیه محافظهنگام شستشوی فیلم های عکاسی ابتدا کدام الیه از فیلم جدا می شود ؟247

248
جلوگیری از انکسار و انعکاس نور در ساختمان فیلم های عکاسی بوسیله کدام الیه 

است؟
21 امولسیونپایهالیه ضد هالهالیه محافظ

31هیچکدامتنوع حساسیت فیلم هارنگ فیلم هااندازه فیلم هاتفاوت اندازه هالوژن نقره درفیلم های مختلف عکاسی به چه علت است؟249

RGکدام گزینه معرف رنگ های اصلی عکاسی است؟250 B  C MYK lab C olor      B&W12

42آبی وسفیدسبزآبی قرمزحساسیت مونوکروماتیک به کدام یک از طیف های  نور می باشد؟251



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

12هیچکدامپانکروماتیکاورتو کروماتیکمونوکروماتیکنور قرمز و سبز برای کدامیک ایمن به حساب می آیند ؟252

32نورسفیدمونو کروماتیکاورتوکروماتیک  پانکروماتیککدام دسته از فیلم های لیت  محسوب می شوند؟253

12نورسفید نورآبینورسبزنور قرمزفیلم های  ارتوکروماتیک با چه نوری اکسپوز نمی شوند؟254

22نورقرمزنور سبز و آبیتمامی طیف های نورقرمز –نور سبز فیلم های پانکروماتیک نسبت  به کدام طیف های نور حساس می باشند؟255

256Ultra Fast Filmحساسیت زیادحساسیت کمحساسیت فوق العاده کم کدام حساست فیلم را شامل می شود؟
حساسیت فوق العاده 

زیاد
41

ASکدام گزینه نشانگر حساسیت فیلم های عکاسی  است؟257 A          IS O           DIN 41همه موارد



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

ISO31 6400 تا ISO800 12 400 تا ISO100 32 تا ISO   16 12 تا 3       حساسیت متعادل  درعکاسی کدام است ؟258

32 متوسطزیادکمخیلی کمفیلم های با حساسیت کم به چه میزان نوری نیاز دارند ؟259

11بسیار درشت نامنظم ومخلوطمتوسطبسیار ریزهالوژن های نقره در فیلم های  با حساسیت کم چگونه است؟260

حساسیت زیادحساسیت کمحساسیت متوسطبرای عکسبرداری از سوژه هایی با جزئیات دقیق  چه نوع حساسیتی پیشنهاد شود؟261
حساسیت فوق العاده 

زیاد
22

12عکاسی بدون فالشمحیط کم نورعکاسی ورزشیثبت تصویربا جزئیات دقیقفیلم عکاسی با حساسیت زیاد در چه محیطی توصیه نمی شود؟262

منظور از گرین زدن عکس چیست ؟263

شکل گیری دانه هایی 

شبیه به برفک در عکاسی  

بافیلم حساسیت باال

فیلم حساسیت کم به 

رنگ سبز تمایل دارد

فیلم حساسیت متوسط  

طیف سبز دارد

اصطالحی درعکاسی 

پرتره است
12



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

221 و 1مواردحساسیت زیادحساسیت کمحساسیت متوسطبرای  ماکروگرافی چه نوع حساسیت فیلمی  مناسب تراست؟264

42کیفیت تصویرکنتراستزمان چاپ رنگبیشترین تاثیر میزان حساسیت فیلم ها درچه بخشی ملموس است؟265

42 کم معمولی زیادخیلی زیادبا افزایش پله های  خاکستری بین سیاه وسفید کنتراست چگونه است؟266

22متعادل می شودکمتر می شودبیشترمی شودتغییری نمی کندبا کاهش پله های خاکستری بین سیاه وسفید کنتراست چگونه است؟267

12حساسیت خیلی زیادحساسیت معمولیحساسیت زیادحساسیت کمکدام حساسیت فیلم برای کپی برداری وثبت جزئیات  مناسب است ؟268

DayS  لیزری پالترهاکدامیک از پرینترهای عکس به روش  حرارتی محسوب می شوند؟269 ablication 31جوهرافشان



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

32عکاسی طبیعتعکاسی مادون قرمزعکاسی پرترهکپی برداری مخصوص چه کاری هستند ؟I.Rفیلم های 270

Uفیلم های مادون قرمز را باچه عالمتی مشخص می کنند؟271 .V           N.D  I.R   P .L32

21هیچکدام  اسالیدنگاتیوپوزیتوفیلم های عکاسی پس ازظهور چه نام دارند؟272

32فیلم رنگیفیلم سیاه و سفیداسالیدفیلم مادون قرمز نشانگر کدام فیلم است ؟B&Wعبارت  273

31مونوکروم پزتیوسیاه وسفیدنگاتیوتصویر اسالید پس از ظهور چگونه است؟274

Mono Cاسالید را باچه  پسوندی مشخص می کنند؟275 hrome           C hrome  Negative    C olor21



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد رتوش فیلم و عکس
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ار
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1234سوال
پاسخ 

صحیح
(1)سخت  (2)آسان 

32تک رنگسیاه وسفیدنگاتیو رنگیپوالروید معرف کدام نوع ازفیلم های عکاسی است ؟PANپسوند 276

Flash           C فیلم عکاسی  رنگی  چه پسوندی مشخص می شود؟277 olor   Day Light  chrome22

32 نورمهتابیTungstenنور Flash نور  نورمحیطدر عکاسی  سیاه وسفید  بهترین منبع نورمصنوعی چیست؟278

Oسرعتهای پائین  شاتر چه تاثیری بر عوامل متحرک  دارد؟279 verExpose UnderExpose 
کشیدگی تصویروالقای 

حرکت
32انجماد تصویر

دیافراگم بستهالقای جنبش و حرکت درعکس چگونه امکان پذیر است؟280
استفاده از فیلم های 

خاص
41سرعت کم شاترسرعت زیاد شاتر

عوامل موثر در استفاده از سرعت شاتر برای بازنمایی حرکت تاثیر کدامند ؟281

عدد  –زاویه دوربین 

فاصله متحرک  –دیافراگم 

تا دوربین

جهت حرکت عامل 

فاصله  –متحرک 

فاصله  –کانونی لنز ها 

دوربین تا موضوع

فاصله -فاصله کانونی لنز 

نوع  –دوربین تا موضوع 

دوربین

نوع لنز وسه پایه تاثیر 

دارد
22
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42سرعت شاترپائینسرعت شاترباالعکاسی بافالش باالISOعکاسی با عکاسی با سه پایه درچه مواقعی ضرورت دارد؟282

283
درکدام حالت کادربندی وحرکت سوژه  ،سرعت حرکت سوژه متحرک بیشتر به نظرمی 

رسد؟
32ساکن/افقیمورب/ افقی به موازات/ افقیبه سمت باال/ عمودی

21دیافراگم بستهدیافراگم بازسرعت زیاد شاترسرعت کم شاتربرای ثابت نگه داشتن پرنده  درحال پرواز کدام گرینه توصیه می شود؟284

استفاده از سه پایهدیافراگم بازبرای القای  حرکت و جنبش تصویر کدام گزینه توصیه می شود؟285
همسویی دوربین با جهت 

حرکت موضوع
32استفاده ازفالش

32تراولینگ  پانینگفریز کردناپن فالشتعقیب  افقی دوربین به دنبال سوژه حول محور بدن عکاس چه نام دارد؟286

11اپن فالش   Paning Tilt  Zoomingتکنیکی که درآن  موضوع متحرک ثابت و فضای زمینه محو است چه نام دارد ؟287
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ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سوال
پاسخ 

صحیح
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22تاثیرکمی داردافزایش عمق میدانکاهش عمق میدانتاثیری درعمق میدان نداردنزدیکتر شدن عکاس به سوژه پرتره چه تاثیری درعمق میدان وضوح ایجادمی کند؟288

32فیش آیتله فتوواید انگل  نرمالکدام لنز باعث کاهش عمق میدان وضوح می شود ؟289

تکنیک کنخالسیون یا انجمادتصویری  مربوط به چه نوع تکنیکی  است ؟290
تکنیکی با سرعت باالی 

شاتر
12تکنیکی با نورپردازیتکنیکی با عمق میدانتکنیکی با تعیین فاصله

291
وسرعت پائین شاتر باعث القای چه حالتی به بییننده  ( Move)تکنیک مویالسیون 

می شود؟
القای حرکتکاهش عمق میدانافزایش عمق میدان

القای انجماد وبی 

تحرکی
31

تصویروسیع ولنز واید انگلBسرعت دوربین با شاترمرکزیدر چه صورتی  بازشدن دیافراگم کمترین تاثیر را برعمق میدان وضوح دارد ؟292
عکسبرداری باسرعت 

باال
31

32دیافراگم بستهدیافراگم بازسرعت شاتر کمسرعت شاتر زیاددرکدام حالت می توان بدون استفاده ازسه پایه مشکل کمبود نور رابرطرف کرد؟293
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32اوپن فالشپانینگالیت پینتینگافزایش عمق میدانبرای ثبت حرکت اسب هنگام پرش کدام تکنیک مناسب تراست؟294

32عکاسی با سرعت باالهمسویی دوربین باسوژهفالش زدنبازکردن دیافراگمالقای  تحرک و جنبش در عکاسی درکدام حالت امکان پذیر است ؟295

42عدسی محدبعدسی مقعرعدسی مرکبعدسی تختدرساختمان تمامی لنزها کدام عدسی وجود دارد؟296

12کادربندینورسنجی صحیحوایت باالنس مطلوبفوکوس صحیحدروضوح وکیفیت تصویر کدام گزینه اهمیت بیشتری دارد؟297

32قطع بزرگ میلیمتری35قطع کوچک قطع متوسطخاصکدام نوع از دوربین ها تنوع  لنزی وسبکی بیشتری دارد؟298

عکاسی پرترهعکاسی تبلیغاتیعکاسی طبیعت استفاده می شود ؟P.C در چه مواقعی ازلنز 299
عکاسی معماری 

واصالح پرسپکتیو
41


