
              
    

                                                          

                                                                                                                                 

                                                                                                 

 

 (57/0هرسوال  ) سوالت تستي * 

 هی گَیٌذ؟.............. بِ تؼذاد تؼذاد تصَیری کِ در ّرثاًیِ بِ ًوایػ درهی آیذ ( 1

 lower field( د  upper field( ج  fame rate( ب  sample rate) الف  
 .هی گَیٌذ ................. بِ ًعبت پٌْا ٍ ارتفاع تصَیر اصغالحا ( 2
 sample rate( د  aspect ratio( ج  pixel aspect rate( ب       frame rate( الف  
 کَچکتریي جرء یک فیلن اظت ٍ برابر اظت با ّر بخػ یک فیلن کِ در آى دٍربیي بذٍى خاهَغ ؼذى یک برداؼت هعتور دارد؟( 3
 ؼات(  د   ًوا(  جپالى   ( بظکاًط   ( الف  
 از چِ ًعبت تصَیری اظتفادُ هی ؼَد؟ در تلَیسیًَْای هؼوَلی ٍغیر دیجیتال( 4
 4:5( د   9:16( ج   16:9(  ب   4:3( الف  

 در کذام حالت ًوایػ یک ًواد از کلیپ هَرد ًظر بِ ّوراُ ًام آى ًوایػ دادُ هی ؼَد؟( 5
 Icon( د  List( ج  Label( ب  Name( الف  
 یي چٌذ ؼیار اظت؟حذاکثر تؼذاد ؼیارّای صَتی یا تصَیری در پٌجرُ ّای خظ تذٍ( 6

 255( د   100( ج   99(  ب   90( الف

 .از کذام پالت زیر برای ثبت ًٍگْذاری هراحل اًجام ؼذُ در یک پرٍشُ اظتفادُ هی ؼَد ( 7
 project( د   history( ج  effects( ب  info( الف  
 در هی آیذ؟فرین در ثاًیِ بِ ًوایػ   29.97خظ ٍ  525درکذاهیک از ظیعتن ّای پخػ رًگ ( 8

 (HDtv16( د  Secam( ج   Pal(  ب  NTSC( الف
 فراّن هی کٌذ؟ DVاهکاى ضبظ چِ فرهتی را رٍی یک ًَارکاظت    HDVاصل فرایٌذ ( 9
 Avi( د  Mpeg2( ج  WMA( ب  Mpeg1(  الف  

 برای رخیرُ کذاهیک از ٍیذیَّای زیر ًیاز بِ اظتفادُ از کارت رخیرُ ی ٍیذیَ ًیعت ؟( 10
 DV( د        Hi-8( ج                 VHS(  ب   SVHS (الف 

 با فؽردى کذام یک از دکوِ ّای زیر ظرػت پخػ فیلن زیاد هی ؼَد؟( 11
 shift + J( د  shift + L( ج  J(  ب                 L( الف 

 .کرد پیػ ًوایػ پرٍشُ را تؼییي Frame rateبا اظتفادُ از ایي بخػ هی تَاى ًرخ کادر یا ( 12
 Fields( د  Pixel Aspect Ratio ( ج  Frame size( ب  Time base(  الف 

 .با اظتفادُ ازایي ابسار هی تَاى از هحل هَردًظرتواهی هحتَیات یک ؼیار صَتی یا تصَیری را اًتخاب کرد( 13 
 Track Select( د  Selection( ج   Rolling edit( ب   Slide( الف  

 ار عَل یک کلیپ را کاّػ دّین کلیپ ّای هجاٍر آى بایذ با کادرّای اضافی خَد بتَاًذ فضای خالی ؼذُ را پرکٌذ؟اگر با ایي ابس( 14
 Slip( د   Slide( ج  Ripple( ب      Rolling( الف  

 اظت؟  premierّای زیر هحیظ پیػ فرض در  Workspaceکذاهیک از ( 15
 color collection( د  Audio( ج  Effect( ب   Editing( الف

در حقیقت جایی اظت کِ تواهی اجسا ٍ ػٌاصر یک پرٍشُ اػن فیلن ٍ صذا ٍ جلَُ ّای ٍیصُ کٌار ّن قرار گرفتِ ٍ پط از پردازغ یک .................. پٌچرُ ی ( 16
 .خرٍجی ًْایی از آى تَلیذ هی ؼَد

 Project(د  Effect( ب  Time line( ب  Monitor( الف           
........................... رٍی کلیپ دیگر در خظ تذٍیي قرار دّین  ػول  Ctrlبِ عَر هعتقین یک کلیپ را با درگ کردى بِ ّوراُ کلیذ  Projectاگر از پٌجرُ ی ( 17

 .اًجام هی گیرد

  Overlay(د   Insert (ب   CUT( ب   Copy( الف           
 ًؽاى دٌّذُ ی کذام گسیٌِ اظت ؟ Sourceت ٍ پاییي پٌچرُ ی زهاى ًوایػ دادُ ؼذُ در ظوت راض( 18

 هَارد الف ٍ ج( د  عَل ًاحیِ ی اًتخاب ؼذُ( ب  زهاى جاری( ب  عَل کلیپ( الف           
 .ظیار بسرگ بِ ًظر هی آیذ ًوایی کِ از فاصلِ ی خیلی ًسدیک بِ ظَشُ فیلوبرداری هی ؼَد کِ در ایي صَرت فقظ جسئی از آى دیذُ هی ؼَد یابخؽی از آى ب( 19

 های هتَظظى(د  ًوای ًیوِ ًسدیک( ب  ًوای ًسدیک( ب ًوای خیلی ًسدیک( الف           
 در ؼرٍع دٍهیي کلیپ اًتخاب کذام گسیٌِ صحیح اظت ؟ Transitionبرای قرار گیری ( 20

  Second at cut icon (د       Start at cut icon( ب                 Center at cut icon( ب      End at cut icon( الف           
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 (25/0هرسوال ) :صحيح و غلط * 
 غلظ   .اظتفادُ هی ؼَد  Timelineاز پٌجرُ .... برای ًگْذاری هَاد خام پرٍشُ هاًٌذ فیلن ٍ ػکط ٍ  -1
2- Transition غلظ  .بِ جلَُ ّای ٍیصُ ای گفتِ هی ؼَد کِ رٍی ػکط یا فیلن اػوال هی ؼَد 

 صحیح  .اظتفادُ هی ؼَد  Importگسیٌِ  Fileاز هٌَی ... برای ٍارد کردى اؼیاء هاًٌذ ػکط ٍ فیلن ٍ  -3

 صحیح    . اظتفادُ هی کٌین Key frameبرای اػوال تغییرات در ًقاط خاصی از کلیپ از  -4

 
 
 

 (5/0هرسوال ) :لي جای خا *  
 .تؽکیل ؼذُ اظت  Audio  ٍVideoاز دٍقعوت    Timelineًَار  -1
 .را اًتخاب هی کٌین  Unlinkرٍی کلیپ کلیک راظت کردُ ٍ گسیٌِ  Timelineبرای قغغ ارتباط صذا ٍ تصَیر در ًَار  -2
 اظتفادُ هی کٌین Razorاز ابسار  Timelineبرای برغ قعوتْای هختلف یک کلیپ در ًَار  -3

 .هی ًاهٌذ  HDMIٍ صذای چٌذکاًالِ را هٌتقل کٌذ   HDجذیذتریي کابلْای صذا ٍ تصَیر کِ هیتَاًذ تصَیرّای -4

 

  :سوالت تشريحي *   
 

 (75/0) ؟پالى ٍ ظکاًط را تؼریف کٌیذ( 1

 

 بَجَد هی آیذبِ یک برداؼت از یک صحٌِ پالى گفتِ هی ؼَد ٍ از بِ ّن چعبیذى چٌذ پالى یک ظکاًط 

 

 

 

 

 

 (75/0) .ّرکذام برای چِ کاری هَرد اظتفادُ هی ؼَد  History    ٍInfoپالت ( 2

 

هؽخصات کلیپ را ًؽاى هی  Infoتغییرات اػوال ؼذُ رٍی یک کلیپ را ًگْذاری هیکٌذ ٍ هیتَاى بِ هراحل قبل بازگؽت ٍ پالت  Historyپالت 

 دّذ

 

 

 

 

 

 (75/0)؟ بنويسيدرا     Projectكاربرد پنجره ( 3

 ایي پٌچرُ برای ًگْذاری تصاٍیر فیلن ػکط ٍ صذاّایی اظت کِ هیخَاّین در تذٍیي از آًْا اظتفادُ کٌین

 

 

 

 

 

 (75/0. )را بٌَیعیذ Source view  ٍProgram view (monitor)کاربر صفحِ ًوایػ ( 4

 

کلیپ ّای تصَیری را بؼذ   Program viewکلیپ ّای تصَیری را قبل از اػوال ّرکًَِ تغییر ًؽاى هی دّذ ٍ هاًیتَر   Source viewهاًیتَر

 ازاػوال تغییرات ٍ افسٍدى افکت ًؽاى هی دّذ


