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 نمونه سؤاالت تستی
 کدام یک از وسایل زیر اثر پذیرمی باشد؟-1

 خاکستر -د   مس-ج  کاغذ و مقوا-ب   مواد-الف

 شود؟رای رسم زاویه ها استفاده می کدام وسیله به شکل نیم دایره بوده و ب-2

 نقاله-د   گونیا -ج   پرگار-ب  خط کش-الف

 چه کسی تکنیک چاپ های ژاپنی را به سطح های رنگی بی عمق وصاف اضافه کرد؟-3

 هیچکدام-د   احسایی-ج   لوترک-ب  استاد ممیز-الف

 قدیمی ترین تصویر سازی کشف شده درکجا بود وشامل چه چیزهایی بوده است؟-4

 اسب-گوزن-گاو-دریونان-ب  پیکرانسان-درژاپن-الف

 اسب-بز-دریونان-اسب    د-گوزن-گاو-درغارهای جنوب فرانسه-ج

 درابتداانسان های اولیه غارنشین ازکدام ابزار اثرگذاراستفاده میکردند؟-5

 گرافیت-د  مس-خاکستر     ج -ب چوب های سوخته که ذغال نام داشت-الف

 ه شده ودرآن لوله ای وجود داردکه ماده ای رنگین این وسیله ازیک جسم استوانه ای پالستیکی ساخت-6

 مثل جوهردرآن ریخته میشود؟

 راپیدوگراف-د   خودکار-ج  مداد-ب قلم آهنی یا فلزی-الف

 اصطالح )مبانی هنرهای تجسمی(به اصول وساختمان درهراثرهنری اشاره میکندازچه قرنی رایج -7

 شده است؟

 قرن بیستم-د  نوزدهم قرن-ج   قرن هجدهم-ب  قرن شانزدهم-الف

 کوچک ترین واحدبصری وتجسمی کدام است؟-8

 نور ورنگ-د   سطح-ج   خط-ب   خط-الف

 عنصربصری وتجسمی وهمچنین مهم ترین عنصرتشکیل دهنده ی موضوعات هنرهای بصری کدام است؟-9

 نورورنگ-د   سطح-ج   خط-ب  نقطه -الف

 حالت های عاطفی وروحی هنرمند است؟ کدام یک از نوع استفاده خطوط نشان دهنده ی-10

 معمولی-د  اکسپرسیو -ج  گرافیت-ب  کنستراکتیو-الف

 کدام حالت خط نمایشگرایستایی توازن وتعادل است؟-11

 خط افقی-د  حالت اکسپرسیو-ج   افقی-ب  حالت ساختمانی-الف

 ایشگرآرامش است؟این نوع خط آرامف نرم ومالیم هستندودارای حرکتی لقزنده وروان بوده ونم-12

 منحنی-د   شکسته-ج   افقی-ب   مایل -الف

 یک خط رسم شده بیان گرچه ویژگی هایی است؟-13

 همه  موارد-د تراکم مسیرتابش نور-ج   نازکی-ب  ضخامت -الف

 خطازنظر ریاضی عبارت است از=-14

 طولی است بی عرض که از نقطه ی شروع وبه نقطه ختم میشود.-الف

 طول که ازنقطه ی شروع وبه نقطه ختم میشود. عرضی است بی-ب
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 یک عنصرتصویری است که دارای واقعیت طولی است.-ج

 تجسمی است که دارای واقعیت طولی است.یک عنصر-د

 درکدام یک ازکادرهای زیرنقطه ی مرکز مورد توجه قرارمیگیرد؟-15

 مثلث-د   مربع-ج  افقی-ب  ر عمومی کاد-الف

 بلندی واستقامت ازچه کادری استفاده کرد؟ آنسل آدافرنشان دادن-16

 هیچکدام-د  هردوکادر-ج عمودی-ب   افقی-الف

 کادردرگرافیک به چه شکلی است؟-17

 قائمه-د   ذوزنقه-ج  مثلث-ب   مربع-الف

 با انجام کدام عمل روی نقطه ها می توان مفهوم انبساطی وانقباضی رانمایش داد؟-18

 متنوع کردن نقاط-د  جمع وتفریق-ج تناوب نقطه-ب  تکرارنقطه -الف

 هرنقطه دارای......می باشد؟-19

 پویایی ومکزیت-د     تیرگی وروشنی-ج  مکزیت وایستایی-ب بزرگی وکوچکی-الف

 ودرفضا به خودی خودوسعت ندارد؟ .........درهندسه وریاضیات نهادی تصویری است -20

 حجم-د      نقطه-ج   سطح-ب   خط-الف

 درباالی کادرقرارگیردچه بیان بصری رابه وجود می آورد؟اگرنقطه -21

 هیچ کدام-د     ناپایداری-ج  سبکی وپرواز-ب  سنگینی-الف

 کدام نقطه ها درکادر تمایل به خروج ازکادردارند وچشم رابه خارج هدایت می کنند؟-22

 نقاط پایین که به انتهای کادرچسبیده-ب      نقاطه باالی صفحه-الف

 نقاط وسط کادر-د   که درگوشه های کادرقراردارندنقاطی -ج

 درهنرهای تجسمی وقتی ازنقطه نام برده می شود منظور کدام یک ازگزینه های زیراست؟-23

 همه موارد-د     جرم-ج     اندازه-ب    تیرگی-الف

 کدام یک ازاشکال زیر تعادلی بی پایان راالقا می کند؟-24

 مثلث-د     یرهدا-ج      مربع-ب    بیضی-الف

 واژه ی ارگانیک به چه معناست؟-25

 اشکال غیرهندسی-سطوح هندسی    د-اشکال غیرهندسی    ج-سطوح غیرهندسی    ب-الف

 کدامیک ازافرادزیرشکل مربع رازیبا به معنی مطلق میداند؟-26

 افالطون-د  فارابی-ج ارسطو-ب ابویعقوب-الف

 رتباط است؟مثلث قائمه الزاویه باکدام عنصر درا-27

 آتش-د  زمین-ج  هوا-ب  آب-الف

 اولیه ی تصویری وتجسمی است که فقط دارای واقعیت طول وعرض است؟کدام عنصر-28

 حجم-د  سطح-ج  بافت-ب  خط-الف

 کدام سطح است که نماد صالبت واستحکام وسکون است؟-29

 هیچکدام-د  مثلث-ج  مربع-ب  دایره-الف
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 می گیرد؟کدام یک از سطوح اصلی است که با توجه به چگونگی قرارگیری خودمعانی متفاوت -30

 مستطیل-د  مثلث-ج  مربع-ب  دایره-الف

 این نظر که مربع نماینده وحدت گونه ها ونشان دهنده ی برابری یک چیز با خودش به نحوی نامتناهی است از کیست؟-31

 فارابی-د فیثاغورد-ج ارسطو-ب افالطون-الف

 کدام مثلث به عنصر زمین مربوط است؟-32

 قائم الزاویه-د  متساوی الساقین -ج  مساوی الساقین-ب مختلف االضالع-الف

 کمال واستقرار  تاده ثابت گرا که اضالع و زوایای برابرش احساسی از سکون استحکام س.............شکلی است ای-33

 می باشد.

 مثلث متساوی االضالع-د   مربع-ج   مثلث-ب   دایره-الف

 برای ایجاد و القاح سطح وجود چند نقطه فرضی درفضا ضروری است؟-34

 حداکثر سه نقطه-د  حداقل سه نقطه  -ج  دو نقطه -ب  یک نقطه -الف

 ارزش هنری کدام بافت را از نظر شکل و فرم قوه ی بینایی مشخص می کند؟-35

 چنین بافتی وجود ندارد-د  معمولی  -ج  المسه ای -ب  بصری -الف

 هنرمندان برای نشان دادن جنسیت از چه نوع بافتی استفاده می کنند؟-36

 کالژ-د تصویری و ترسیمی  -ج  تصویری -ب  ترسیمی  -الف

 که بود؟ازجمله هنرمندانی که ازبافت نقطه چینی استفاده کرد-37

 ماتیس-د  ژرژسورا-ج  حبیب نوری-ب  پل کله-الف

 کدام نقاش باکنار هم گذاشتن لکه های رنگی به بافت متفاوت رسیده است؟-38

 پل کله-د  اگوست رنوار-ج  حبیب نوری-ب ماریو جیاکوملی-الف

 دربافت ترسیمی هدف چیست؟-39

 جنسیت سازی-ب  تاثیر را درآثارمختلف به وجود می آورد-الف

 ایجاد لکه های تیره-د     شبیه سازی-ج

 ی که با استفاده از عناصر خط ونقطه وسطح شکل می گیرند کدام نوع بافت هستند؟بافت های-40

 هیچ کدام-د  الف وب-ج  تصویری-ب  ترسیمی-الف

 انواع حجم را نام ببرید؟-41

 اصلی وجانبی-د واقعی واصلی-ج غیرواقعی ومجازی-ب واقعی وغیر واقعی-الف

 تعداداحجام معروف چند عدد می باشد؟-42

 هشت گانه-د هفت گانه-ج  شش گانه-ب  پنج گانه -الف

 کدام یک ازحجم های هندسی پایه به شمار نمی آیند؟-43

 هرم-د  مکعب-ج   استوانه-ب             کره-الف

 حجم به چند صورت وجود دارد؟-44

 سیاه وسفید-د کوتاه وتوالنی-ج  سنگین وسبک-ب  توپروخالی-الف

 ازهرکدام ازعناصردیگر مهم تراست؟عنصرحجم  درکدام رشته هنری ارزش-45
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 عکاسی-د مجسمه سازی-ج  گرافیک-ب  نقاشی -الف

 درایجاد کدام حجم ازفن پرسپکتیو بهره می برند؟-46

 هیچ کدام-د الف وب-ج  حجم غیر واقعی یا مجازی -ب حجم واقعی-الف

 ....به وجود می آید؟در هنر تجسمی اگر یک نقطه را در سه بعد گسترش دهیم تجسمی از...-47

 بافت-د  حجم-ج  سطح-ب  خط-الف

 حجم های هندسی از بسط وتوسعه چه شکل هایی تشکیل شده اند؟-48

 همه موارد-د  مثلث-ج  دایره-ب  مربع-الف

 تناسب طالیی در کجا مورد استفاده قرار می گیرد؟-49

 نقاشی-د صفحه آرایی روزنامه ومجله-ج  عکاسی-ب  کادر-الف

 یک از اشکال هندسی دارای سه بعد طول وعرض وارتفاع یا عمق میباشند؟ کدام-50

 هیچ کدام-د  مربع -ج  حجم-ب  دایره-الف

 انواع حجم را نام ببرید؟-51

 واقعی واصلی -د اصلی وجانبی-ج غیر واقعی ومجازی-ب واقعی وغیر واقعی  -الف

 د؟عامل محدود کننده عناصر تشکیل دهنده ی تصویرچه نام دار-52

 کادر-د  تناسب-ج  تکرار-ب نقطه طالیی-الف

 کدام یک از تعادل های زیر بیان کننده ی وقاروسنگینی است؟-53

 تعادل متقارن-د تعادل فعال -ج  تعادل غیر قرینه-ب تعادل غیر متقارن-الف

 ایجاد نظم خاص در اشیاع چه نام دارد؟-54

 تناسب-د  تکرار-ج پرسپکتیو-ب کادر بندی-الف

 ریف تناسب طالیی چیست؟تع-55

 قوانین خاص پیروی می کند.اندازه هااز تناسبی است که درآن-الف

 تناسبی است که درآن قوانین خاصی وجود ندارد.-ب

 تناسبی است که درآن قوانین خاص برای اشکال وجود دارد.-ج

 نوعی ازتناسب است که فقط شکل ها به رنگ طالیی می باشند.-د

 شکل را مشهور ترین شکل طالیی می دانستند؟ دریونان قدیم کدام-56

 مثلث-د   دایره -ج  مستطیل -ب  مربع -الف

 ارتنون در آتن کدام مجسمه ساز مشهور نظارت داشت؟در ساختن معبد پ-57

 رافائل-د فیدیاس -ج  رامبراند-ب لئوناردوداوینچی -الف

 ت؟عددطالیی را چه کسی در نقاشی و مجسمه سازی به کار برده اس-58

 رامبراند-د فید یاس -ج   رافائل -ب لئوناردوداوینچی -الف

 تقارن چیست؟-59

 تطابق دونیمه از شکل بر روی هم-ب   دو نیمه ازیک شکل-الف

 هیچ کدام-د   خط وسط یک شکل-ج
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 ل قرینه چه زمانی اتفاق می افتد؟تعاد-60

 ایجاد کنیمنخواهیم اثری آرام و بی تحرک -ب   اثری بی روح خلق کنیم-الف

 زمانی عاری از هیجان باشد-د  کنیم بین اجسام تعادل برقرار-ج

 ایجاد تعادل بصری بین نقطه ی تیره و سطح سفید زمینه چگونه ایجاد می شود؟-61

 رابطه ی عکس بین آنها-ب   رابطه ی متقابل میان آنها -الف

 وجود نداردهیچ نوع رابطه ای بین آنها -د   رابطه ی یک طرفه بین آنها-ج

 در اندام انسان در حال حرکت کدام تعادل را می توان مشاهده کرد؟-62

 هیچکدام -د  تعادل قرینه-ج  تعادل نا متقارن-ب  تعادل متقارن -الف

 تعادل متقارن چیست؟-63

  عایت تعادل و توازن در اجرا های مختلف گرافیکی توانایی ر-الف

 تطابق دو نیمه از شکل برروی هم-ب

 قسیم بندی برابر ومساوی اشیاع وفضاهای گوناگونت-ج

 همه موارد-د

 کدام واژه به معنی تضاد وکشمکش متقابل میان عناصر وکیفیت بصری است؟-64

 کنتراست-د  رنگ-ج  سایه-ب ترکیب-الف

 کدام یک ازرنگ های زیررنگ سرد میباشد؟-65

 نارنجی-د  آبی-ج  زرد-ب  قرمز-الف

 به رابطه متقابل دویا چند سطح رنگین ازنظر وسعت است؟ چه نوع کنتراست مربوط-66

 مکمل-د همزمان-ج  کیفیت-ب کمیت-الف

 رنگ کدام است؟مکمل -67

 قهوه ای-د  بنفش-ج نارنجی-ب  سبز-الف

 در میان رنگ هاکدام رنگ به عنوان پرحرارت ترین رنگ احساس میشود؟-68

 نارنجی-د  آبی-ج قرمزونارنجی-ب سبزوآبی-الف

 کدام نوع کنتراست ناشی ازتاثیر عمومی رنگ هابه روی احساس بینایی است؟-69

 کنتراست کیفیت-کنتر است همزمان    د-کنتراست سرد وگرم   ج-کنتراست مکمل   ب-الف

 ناپایدار وسبک سنگین جزکدام نوع تباین هستند؟-دونوع تباین پایدار-70

 فضایی-د جاذبه ای-ج موقعیتی-ب جهتی-الف

 رویارویی فرم های واحد مثبت ومنفی روشی برای ایجاد کدام نوع تباین است؟-71

 فضا-د  جهت-ج  جاذبه-ب موقعیت-الف

 انواع ریتم کدام است؟-72

 اندازه-تناوب-رنگ-ریتم درتکرار-الف

 اندازه-ریتم درتکرار-ب

 تکرار-شکل-رنگ-ریتم دراندازه-ج
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 رنگ-شکل-ریتم در اندازه-د

 ریتمی است؟ روز وشب دارای چه-73

 تکراری تناوبی-د  تناوبی-ج تکراری-ب اندازه-الف

 درکدام ریتم یک تصویربایک عنصر بصری ازیک مرتبه وحالت خاص شروع شده وبه تدریج -74

 باتغییراتی به ردیف یا حالت تازه تر می رسد؟

 تکاملی-د یکنواخت-ج  موجی-ب تناوبی-الف

 ناگهان یک سیب نصفه شده درمیان آن ها وجود  سیبدرردیف شدن چند سیب که بعد ازتعدادی -75

 داشته باشد کدام ریتم مشاهده میشود؟

 یکنواخت-د  متناوب-ج  موجی-ب تکاملی-الف

 ریتم برای چه قوه هایی قابل درک است؟-76

 همه ی موارد-د عضالنی-ج  بینایی-ب شنوایی-الف

 انواع ترکیب بندی رانام ببرید؟-77

  غیرقرینه-غیرمتقارن-ب  قرینه-متقارن-الف

 هیچ کدام-د غیرمتقارن-متقارن-ج

 ؟|کدام فرمول مربوط به مربع می باشد-78

 غیرقرینه-مربع=غیرمتقارن-ب  مربع=ایستایی+پویایی-الف

 مربع=تعادل+حرکت-د  مربع=تعادل+ایستایی-ج

 راحی است؟ط........درابتدایی ترین حالتش نمایش گرحرکت وتداوم آن درفضا ومهم ترین عامل -79

 حجم-د  سطح-ج  خط-ب  نقطه-الف

 وجودکدام عامل دربه وجود آوردن یک ترکیب موفق بصری الزامی است؟-80

 تناسب وهماهنگی میان عناصر مختلف یک ترکیب-ب  تعادل بصری-الف

 همه ی موارد-د وجود رابطه ی هماهنگ اجرا باکل وباموضوع اثر-ج

 را چه میگویند؟جای دادن منطقی عناصر تجسمی درفضای مورد نظردرسطح دوبعدی ویادرفضای سه بعدی -81

 تعادل-د  تقارن-ج  تجزیه-ب  ترکیب بندی-الف

 کدام فرمول مربوط به دایره است؟-82

 دایره=تعادل+حرکت-ج دایره =ایستایی+حرکت-د دایره =تعادل+استایی-ب  دایره =تعادل+پویایی-الف

ورهای افقی وعمودی ومورب درکادرقرارنمیگیرند بلکه براساس ارزش های بصری رکدام ترکیب عناصر اصلی براساس محد-83

 درکادرمیگیرند؟

 متعادل-د  غرینه-ج  غیرمتفقارن-ب  متقارن-الف

 ریتم درهنرهای تجسمی درصورت........درسطح و........درحجم به وجود می آید؟-84

 چهاربعدی-دوبعدی-د دوبعدی-یک بعدی-ج دوبعدی-سه بعدی-ب سه بعدی-دوبعدی-الف

 به تکرارهرگونه شکل ورنگ و موقعیت وحرکت شبیه به هم که طبق نظم معینی بیان شده باشد چه می گویند؟-85

 تکرار-د  ریتم-ج  تقارن-ب  تعادل-الف
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 ضربان قلب جز کدام ریتم است؟-86

 تکاملی-د تکراری-ج  اندازه-ب تناوب-الف

 تعریف نشان رابیان کنید؟-87

 یک عنصر بصری است که به منظور معرفی یک طراحی واراعه میشود.-الف

 یک نوشته میباشد که به صورت خیلی ساده است.-ب

 یک عالمت اختصاری میباشد.-ج

 هیچ کدام-د

 کدام یک از موارد زیراز ویژگی های نشانه های مفهومی نمیباشد؟-88

 بزرگ بودن-د تعادل وتناسب-وازنت-ج  گویایی-ب  ساده-الف

 نوعی از طراحی است که یک نشانه را به صورت گویا طراحی کنیم؟-89

 طراحی کامل-د طراحی نشانه-ج  طراحی غیرمستقیم-ب      طراحی مستقیم-الف

 یکی از اصلی ترین مباحث هنری گرافیک........است؟-90

 تفکر-د  نشانه-ج  طرح-ب  خط-الف

 شانه های راهنمایی ورانندگی.........میباشد؟از مهم ترین ن-91

 نوشته ها-د گل میخ ها-ج نقش ها-ب خط کش-الف

 به نشانه هایی که عموماًتصویری هستند؟-92

 لوگوتایپ-د منوتایپ-ج منوگرام-ب پیکتوگرام-الف

 در طراحی یک نشانه چه عواملی باید مورد توجه قرارگیرد؟-93

 همه موارد-د         تغییرابعادامکان -ج  توازن-ب سادگی-الف

 جای دادن منطقی عناصرتجسمی درفضای مورد نظر،در سطح دو بعدی ویا در فضای سه بعدی -94

 راچه می گویند؟

 تعادل-د   تقارن-ج   تجزیه-ب  ترکیب بندی -الف

 نشانه های نوشتاری به چند گونه کلی تقسیم می شود؟-95

 یک قسمت-د  چهارقسمت-ج  دوقسمت-ب  سه قسمت-الف

 این تابلوها به منظور آگاه سازی رانندگان درمورد شناسایی محل واعالم فواصل است؟-96

 تابلو های هشدار دهنده-ب  تابلوهای بازدارنده-الف

 تابلو های اخباری اطالعاتی-د   تابلو های خطر-ج

 کدام نوع از نشانه ها عناصر بصری به کار رفته در آن های،تصویراست؟-97

 هیچکدام-د  نشانه های تلفیقی-ج نشانه های نوشتاری-ب نشانه های تصویری-الف

 طراح بایدمستقیماًیک نماد یا سنبل رادر مقابل خود قرار داده واز روی آن طراحیدراین روش طراحی،-98

 به تناسب ایجاد می کند؟

 احی آرمطر-طراحی غیرمستقیم      د-ج طراحی تجزیه وتحلیل-طراحی مستقیم    ب-الف

 کدام یک از عالئم راهنمایی ورانندگی جزء عالئم عمودی محسوب نمیشود؟-99
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 نرده ایمنی-د        خط کشی-ج چراغ راهنمایی-ب    تابلو ها -الف

 کدام نشانه ها نوشتارشان ابتدای نام موضوع است؟-100

 بیکتوگرام -د         تلفیقی-ج  منوتایپ-ب    لگوتایپ-الف

 

 طراحی رنگی و سیاه و سفیدنمونه سوال 
 کردن را تعریف کنید؟نگاه  .1

 د( نگاه تلفیقی  ج( نگاه طوالنی ب( دیدن سطحی الف( دیدن دقیق

 

 کوچکترین عنصر بصری را نام ببرید؟ .2

 د( نقطه  ج( خط ب( حجم الف( سطح

 شکلهای اصلی را نام ببرید؟ .3

 دایره -مثلث  –د( مربع   ج( اشکال هندسی منظم  بیضی –ب( مربع  دایره –الف( مربع 

 ام دیگر تضاد چیست؟ن .4

 د( هارمونی  ج( فرم ب( تضاد و هماهنگی  الف( تباین و کنتراست

 مهمترین عنصر در مجسمه سازی و پیکر تراشی چیست؟ .5

 د( فرم  ج( بعد مجازی ب( حجم الف( گل سفالگری

 نه براساس خط تعادل؟کدام ترکیب بندی براساس ارزشهای بصری و جهت شکلها صورت می گیرد و  .6

 د( ترکیب مدرن ج( ترکیب متقارن ب( ترکیب قرینه    الف( ترکیب غیر قرینه

 مهمترین خصوصیت آثار رامبراند چیست؟ .7

 د( کالژ  ج( تعادل قرینه ب( هارمونی  الف( استفاده از کنتراست شدید

 خط از چه لحاظ مهمترین عنصر بصری یاد می شود؟ .8

 آن د( نسبی بودن آن ج( بیان احساسات و عواطف هنرمند از طریق   ب( سیال بودنش  نقطه الف( رابطه آن با

 مهمترین عنصر در آثار امپرسیونیستها را نام ببرید؟  .9

 د( فرم  ج( نقطه ب( لکه های رنگی الف( خط

 این جمله را تعریف کدام کیفیت بصری است )رابطه مناسب میان اجزای اثر و با کل اثر(؟ .10

 د( تعادل  ج( تضاد ب( تناسب الف( تباین

 

 منظور از شدت یا خلوص رنگ چیست؟ .11

 د( رنگهای گرم ج( فام ب( ته رنگ الف( درجه سیری یا اشباع یک رنگ

 در نگارگری قدیم ایران از کدام رنگها استفاده می شده است؟ .12

 ید( قرمز و آب ج( رنگهای درخشان  ب( رنگهای مکمل  الف( رنگهای گرم 

 تصویر جانشین چیست؟ نام دیگر پدیده .13

 د( هیچکدام ج( تضاد سیاه و سفید ب( پدیده کنتراست الف( پدیده پس تصویر
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 با دیدن کدام رنگها گویی به بُعد می روند و عقبتر و در فاصله دورتر دیده می شوند؟ .14

 د( رنگهای مکمل ج( رنگهای متضاد  ب( رنگهای سرد الف( رنگهای گرم

 حرک تر ، متکی به خود، سرشار از زندگی و پُر هیجان است؟کدام رنگ نیرومند تر ، پُر ت .15

 د( سبز  ج( قرمز ب( صورتی الف( آبی

 خاکستری جزء کدام گروه رنگها به شمار می آید؟ .16

 د( گرم ج( خنثی ب( متضاد الف( سرد

 یک مربع خاکستری در کنار مربع آبی به چه رنگی تمایل دارد؟ .17

 قهوه اید(   ج( قرمز  ب( آبی الف( نارنجی

 چند نوع ترکیب رنگ داریم؟ .18

 2و 1د( ترکیب رنگهای درجه  ج( ترکیب همزمان ب( ترکیب مورب الف( ترکیب افزایشی و کاهشی

 از تلفیق سه رنگ اصلی چه رنگی به دست می آید؟ .19

 د( سبز ج( خاکستری بسیار تیره ب( نارنجی الف( بنفش

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ .20

  .ب( پس زمینه، همان فضای منفی است  .فضای منفی است الف( فضای مثبت ، همان

 د( فضای بیرون کادر ، دارای نیرو وزن است  .ج( کادر، فضا را به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم میکند

 نیاز طراحی به چست؟. 21

 د( فقط مغز و دست  ج( چشم و دست ب( ذهن خالق الف( ارتباط همزمان مغز و چشم و دست

 ساده ترین و ارزانترین وسیله طراحی است؟........ . .....22

 د(مرکب  ج( کاتر ب( ذغال الف( مداد

 ؟ -----------با استفاده از راپید گراف می توان . 23

  ب( خطوط نرم و طبیعی الف( ضخیم ترین و دقیق ترین خطوط را طراحی کرد

 بدون تغییر در کار طراحی کردد( خطوطی  ج( ظریفترین و دقیق ترین خطوط یکنواخت و پیوسته 

 یکی از مهمترین ویژگیهای ذغال چیست؟. 24

 ( سطوح تیره و روشن ج( الف و ب ب( ایجاد سطوح به کمک پهنا الف( پوشاندن سطوح بزرگ

 در تعریف پرسپکتیو کدام مورد درست نیم باشد؟. 25

 .ب( روش فضا بر مبنای فاصله طرح و ارتفاع زاویه   .احالف( روش نمایش احجام و فضا بر مبنای فاصله ارتفاع و زاویه دید طر

 بستگی دار ج( در این نوع طراحی نمایش جسم سه بعدی روی فضا بر مبنای فاصله دو بعدی و ارتفاع و زاویه دید هر دو مورد

 د( ب و ج    .

 برای طراحی از شیاء نکته اصلی چیست؟. 26

 .ب( خط موازی و نقطه گریز و بیرون آوردن از نقطه گریز  .گریز به نقطهرأس مربع 4الف( خط افق ایجاد نقطه گریز و 

 د( ب و ج  .خط موازی و امتداد هر کدام4ج( خط عمودی 
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 وقتی که نور به حجم سه بعدی می تابد چه اتفاقی می افتد؟. 27

ن روشن و تیره و سایه از جسم به زمین ب( یک طرف آ .الف( وقتی یک طرف آن روشن و تیره و سایه از روی جسم در درون می افتد

د( روی اجسام سه بعدی نور تأثیر نمی  .ج( یک طرف آن فقط روشن و سایه از روی جسم به داخل می افتد .می افتد

 .گذارد

 جنس مغز مداد کنته از چیست؟. 28

 د( ذغال چوب ج( چوب ب( کربن  الف( ذغال چرب

 عنصر اصلی طراحی ، چیست؟. 29

 د( همه موارد  ج( نقطه  خط ب( الف( سطح

 کدام یک از مثالهای زیر، نقطه تجسمی را معرفی می کند؟. 29

 د( همه موارد ج( اثر یک مداد روی کاغذ ب( لکه روشن بر سطح تیره الف( اثر یک قلم مو روی سطح مقوا

 طراحی قلم نی با مرکب اثر کیست؟. 30

 جوکاراواد)د  ج( وان گوگ ب( رمبرانت الف( داوینچی

 پدیده رنگ توسط کدام عامل شکل گرفت؟. 31

 ب( طول موج رنگهای مربی    الف( کادر سطوح صیقلی و منعکس کننده

 د( عملکرد عوامل بیرونی ، اندام بینایی           ج( نور، عناصر بصری 

   در چرخه رنگ ، دو رنگ مکمل در چه وضعیتی قرار گرفته اند؟. 32

 د( روبروی یکدیگرند ج( یکی در میان فاصله دارند  بطور جفتی از هم فاصله دارندب(  الف( کنار یکدیگرند

 ذوزنقه با کدام یک از رنگهای زیر هماهنگ است؟. 33

   د( قهوه ای ج( نارنجی  ب( زرد الف( بنفش

 کدام رنگ با سیاه خاموش و با سفید سرد و بیحال می شود و در کنار آبی بهترین متضاد است؟. 34

 د( نیلی  ج( قرمز ب( نارنجی زرد الف(

 کدام شکل از نظر روانی کامالً روحانی و سمبل آسمان است؟. 35

 د( دایره  ج( بیضی ب( متوازی االضالع  الف( مثلث

 میالدی اثر؟1821طراحی قلم مو مرکب در سال . 36

 د( کاراوادجو ج( دالکروآ ب( فرانسیسکو گویا  الف( وانگوگ

 روشنی سطوح هاشوری را چه چیزی تأثیر می گذارد؟ارزش تیرگی و . 37

  ب( دوری نزدیکی خطوط نقطه ای الف( دوری نزدیکی خطوط موازی

 د( دوری نزدیکی خطوط نقطه ای همراه با جسم    ج( دوری نزدیکی حجم اجسام

 کدام گزینه صحیح می باشد؟. 38

 .ب( در طراحی مبتنی بر حافظه بر روی صورت تأکید زیاد می شود   .الف( در طراحی مبتنی بر حافظه جزئیات کمتر به خاطر می آید

 .د( این نوع طراحی توجه طراح را به مسائل فرعی افزایش می دهد .ج( قصد طراح از این نوع طراحی دیدن جزئیات است

 :ترکیب پودرهای رنگی با مواد چرب و قدرت رنگی زیاد از مشخصات. 39
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 د( پاستل چرب ج( گچ پاستل قرمز نی ، مداد شمعیب( پاستل روغ  الف( گچ پاستل

 سه رنگ درجه دوم کدامند؟. 40

 د( نارنجی ، سبز و بنفش ج( فیروزه ای، سبز و ارغوانی ب( بنفش ، ارغوانی و نیلی الف( نیلی ، فیروزه ای و نارنجی

 کدام یک از موارد زیر ، جفت رنگ مکمل محسوب نمی شود؟. 41

 د( نیلی و زرد و نارنجی  ج( آبی و نارنجی  د و بنفشب( زر  الف( زرد و سبز

 .قدیمیترین وسیله طراحی که برای طراحی غارها ، صخره ها ، دیوارها و چوب استفاده می شود. .....................42

 د( قلم فلزی    ج( مرکب ب( راپیدگراف الف( ذغال

 عنصر اصلی کار مجسمه سازان چیست؟. 43

 د( بافتهای قابل لمس ج( مواد و مصالح دارای بافت      ب( حجم الف( سطح

 

 

 عملینمونه سؤاالت 

 طراحی سیاه وسفید

 با استفاده از خط عمودی، دوری و نزدیکی را نمایش دهید.  5×5در یک کادر  -1

 انواع خطوط را با تعداد و ضخامت های مختلف نمایش دهید .  10*10در یک کادر  -2

 بصری نقطه مفهوم انبساط و انقباض را در دو کادر جداگانه نمایش دهید.با استفاده از عنصر  -3

 برای نشان دادن وسعت، استحکام درختان و عالمت خطر، به ترتیب کادرهای مناسب ترسیم کنید.  -4

 اشکالی را ترسیم کنید که با عناصر زمین، آب و آتش در ارتباط هستند.  5×5در یک کادر  -5

 از سطوح پایه هندسی بافت ترسیمی ایجاد نمایید .با استفاده از یکی  -6

 در یک کادر مناسب تباین اندازه ای بین خطوط و سطوح را نمایش دهید . -7

 با استفاده از سطح هندسی دایره، ترکیب بندی ایجاد نمایید.  5×5در یک کادر  -8

 ود آورید.با استفاده از عنصر بصری خط و نقطه تعادل متقارن به وج 6×6در یک کادر  -9

 ریتم تکاملی را ایجاد نمایید . 6×6در یک کادر  -10

 ی سیاه و سفید را نمایش دهید. تنالیته 2×2در هفت مربع  -11

 طراحی رنگی

هایی را که بیشترین و کمترین طول موج را های جداگانه رنگنمایش دهید و در مربع 2×2های سه رنگ اصلی نور را در مربع .1

 دارند به نمایش بگذارید. 

 را بدست آورید . 3های درجه ترکیب یک رنگ اصلی و یک رنگ درجه دو به دلخواه خود رنگ 2×2در سه مربع  .2

 های گرم را طوری نمایش دهید که مفهوم ریتم را داشته باشند.  . با استفاده از عنصر بصری نقطه، رنگ 5×5در یک کادر  .3

 در چرخه رنگ مکمل دوقسمتی رنگ زرد را نمایش دهید.  .4

 به نمایش بگذارید.  2×2مربع  7میزان درخشندگی رنگ سبز را در  .5
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 ایجاد نمایید.  2×2مربع  7در کنتراست مکمل را بین یک جفت مکمل  .6

 کنتراست کمیت یا وسعت سطح را بین دو رنگ قرمز و سبز را به نمایش بگذارید.  .7

ی باال ای بدست آید.سه خانهخانه9بندی کنید، به طوریکه یک جدول متر را از هر طرف به سه قسمت تقسیمسانتی 6×6یک کادر  .8

های آمیزی کنید که از ترکیب خانههای اصلی رنگخانه پایین را نیز طوری با رنگ آمیزی کنید و سهرا با سه رنگ اصلی رنگ

 های میانی بدست آید.های پایین، یک رنگ درجه دوم در خانهباال و خانه

 ها را رنگ آمیزی کنید.های هم خاصیتشان آناشکال هندسی مربع و ذوزنقه را رسم کرده و با رنگ 5×5در یک کادر  .9

 های خواسته شده را نمایش دهید. رهای جداگانه رنگدر کاد .10

کند. نشدنی ایجاد میالف( رنگی را نمایش دهید که وقتی روی بنفش قرار گیرد انرژی رام  

شود. ب( رنگ سبز در تلفیق با کدام رنگ سرد و افسرده می  

 ج( رنگی را نمایش دهید که مرموز و ابهام برانگیز است. 

 مورب به وجود آورید. های مناسب جهتاستفاده از رنگ با 5×5در یک کادر  .11

 مبانی هنرهای تجسمی را تعریف کنید؟ .12

 عناصر و کیفیتهای بصری را تعریف کنید؟ .13

 سه وظیفه مهم کادر را بنویسید؟ .14

 هفت کنتراست رنگ را نام ببرید؟ .15

 اند؟هنرمندان از مفاهیم و ویژگیهای رنگ به چه طریق در آثار خود استفاده کرده  .16

 بافت تصویری و ترسیمی را تعریف کنید؟ .17

 با کدام گزینه تعیین می گردد؟Air brushمیزان شفافیت در ابزار  .18


