
 موسسه مخترعین و متفکرین آریا

77877877 
 زهرا خسروی پور

 

 طراحی عمومی

 
 طراحي در لغت به چه معني است؟. 1

طرح افكني و نقشه ( ب    نقاشي و اسكیس زدن( الف

 ريزي

نقاشي با رنگ ( د    مهارت پیاده كردن احساس( ج

 سیاه و سفید

 

 تر است؟ کدام تعریف براي طراحي درست. 2

 .نمایش در آوردن بخشي از احساس هنرمند طراحي استبه ( الف

 .باشد ب اتود زدن از آنچه مورد نظر نقاش مي

طراحي باز آفريدن تصاوير عيني و نمايش تصاوير ذهني براي ( ج

 .تجسم بخشيدن به واقعيت است

بدون توجه به رنگ آمیزي شكل اشیاء را روي كاغذ پیاده ( د

 .گویند كردن را طراحي مي

 

هاي هنرهاي تجسمي مورد  ه چه دلیل طراحي در تمام رشتهب. 3

 گیرد؟ استفاده قرار مي

به دلیل ( ب    به دلیل لطافت و آرامش آن( الف

 توجه عالقمندان به هنر

به دليل ( د   به دلیل اهمیت زیاد از حد طراحي( ج

 سهولت، صراحت و قدرت بيان

 

میكندمیان عناصر اصلي بندي به طراح كمك  ب كدام روش تركی. 7

 تصویر ارتباط نامریي ایجاد كند؟

 مارپيچي يا حلزوني( ب      مثلثي( الف

( د .شود نگارگري ایراني بر حسب اتفاق تركیب بندي مي( ج

 تركیب بندي خاصي ندارد

 

 )كند اما طرح  را بیان مي. …………بیشتر  (Drawing)طراحي . 5

Design  ) ي  و بر مبناي اصول است كه جنبه ………نوعي……… ..

 .دارد



احساسات في البداهه طراح ـ طراحي مرحله به مرحله، ( الف

 كاربردي

 اي، نمادین احساسات فردي طراح ـ طراحي یك مرحله( ب

 اي، نمایشي احساسات عمیق طراح ـ طراحي یك مرحله( ج

 ناي ، نمادی احساسات في البداهه طراح ـ طراحي یك مرحله( د

 

 :ي مهم است شامل سه گونه (Drawing)طراحي . 6

( ب   طرح زدن، كامل نمودن، اتد زدن ( الف

 اسكیس، طراحي كامل اتد،

اسكيس، اتد، ( د    طراحي ابتدایي، اتد، اسكیس( ج

 طراحي كامل

 

 تر است؟ اسكیس به كدام معني نزدیك. 7

هاي  يادداشت( ب     كامل نمودن طرح( الف

 تصويري

 بازآفریني طرح( د     ینش طرحي نوآفر( ج
 

 اسكیس در طراحي چیست؟. 8

 طراحي از طبیعت بیجان براي بیان احساس( الف

 پردازد نوعي طراحي است كه بیشتر به جزئیات مي( ب

اي طراح را بيان  نوعي طراحي سريع است كه احساس لحظه( ج

 .كند مي

 .ایم ایستادهطراحي از محیط پیرامون ما در حالیكه ( د

 

 تر است؟ اتود به كدام معني نزدیك. 7

 هاي طراحي ها و تمرين پيش طرح( الف

 كامل نمودن طراحي با نور و سایه( ب

 شود بزرگ كردن طراحي كه از مدل كشیده مي( ج

 طراحي با دست آزاد و حركات تند و سریع( د

 

 .………شامل مراحل   (Design)دیزاین . 01

 نهایي است اولیه ثانویه و( الف

 اسكیس زدن با مداد و زغال است( ب

تركیب عناصري چون خط شكل رنگ بافت و فضا بر پایه اصول ( ج

 طرح است

 مختلفي از جمله اسكیس و اتد است( د

 

 ي كاربردي مهم دارد؟ آیا دیزاین جنبه. 00

 .ي پیش طرح دارد خیر فقط جنبه( الف



 ي كاربردي دارد بله جنبه( ب

 ي كاربردي داشته باشد تواند جنبه وارد نميدر بسیاري م( ج

 ي كاربردي دارد گاهي جنبه( د

 

تركیب یا مجموعه سازي و طراحي آثار گرافیكي، طراحي . 02

صنعتي، طراحي معماري، طراحي فضاي داخلي و طراحي لباس در 

 شود؟ كدام زمینه مطرح مي

 در زمینه رنگ آمیزي شده( ب     مشخص نیست( الف

 Designديزاين ( د     ریزي  مهدر برنا( ج

 

 اصول عام طرح كدام است؟. 03

 اصول عام طرح بر مبناي رنگ استوار شده( الف

 تعادل تناسب ريتم هماهنگي( ب

 بیرنگ بودن طرح است( ج

 خط حجم و مباني رنگ( د

 

 ..………طراحي گرافیكي شامل . 07

 و حروف( آرم)صفحه آرایي، تصویرگري و طراحي نشانه ( الف

 طراحي براي انتشارات و تبلیغات( ب

 بندي كاال طراحي براي بسته( ج

صفحه آرايی و طراحی نشانه و حروف ، طراحی برای انتشارات ( د

 و تبليغات و برای بسته بندی کاال

 

 هاي هنرهاي تجسمي كدام است؟ ي كلیة رشته پایه. 05

رنگ ( د  طراحي( ج   نقش مایه( ب  رنگ( الف

 آمیزي صحیح

 

 به یادداشت های تصویری گفته می شود ؟ .06

پیش ( د  طرح کامل( ج    اتود( ب  اسکيس( الف

 طرح

 

طراحی مستقل در ایران به وسیله ی کدام هنرمندان شروع . 07

 شد ؟

کمال الملک ( ب   رضا عباسی ، کمال الدین بهزاد( الف

 ، کمال الدین بهزاد

معین مصور ، ( د     محمدی ، شيخ محمد( ج

 کمیر

 

 هنر بین النهرین چه نوع هنری بوده است ؟. 08



 واقع گرا( د  ذهنی( ج   واقع نما( ب  نمادين( الف

 

پس از دوران تمدن های باستانی ، هنرمندان برای بیان . 07

 مفاهیم معنوی از چه عاملی استفاده کردند ؟

نماد های ( ج   هنر واقع گرا( ب هنر واقع نما( الف

 هنر ذهنی( د مذهبی

 

 ویژگی های مهم طراحی های چینی چیست ؟. 21

 تجسم ساده اشکال( ب      روانی خط( الف

روانی خط، تجسم ( د     داشتن جنبه نمادین( ج

  ساده اشکال، داشتن جنبه نمادين

 

 کدام قسمت کادر وزن بیشتری دارد ؟. 20

 وسط کادر( ج   باالی کادر( ب  پايين کادر( الف

 گوشه کادر( د 

 

 دام سبک هنری مربوط به دوران هنر مدرن نمی باشد ؟ک. 22

( د اکسپرسیونیسم( ج   رئاليسم( ب  فوویسم( الف

 سوررئالیسم

 

 .است. ………ترین آثار كشف شده در ایران  از قدیم. 23

هاي  سفالینه( ب   هاي تخت جمشید نقش برجسته( الف

 هاي سیلك تپه

اواخر  آثار( د   نقاشي روي ديوار غارهاي لرستان( ج

 عصر سنگ

 

. ……هاي باستان مربوط به  ترین آثار هنري تمدن قدیمي. 27

 .است

هاي سیلك تپه( ج   بين النهرين( ب غارهاي لرستان( الف

 تخت جمشید( د 

 

و . ………هاي باستاني، بدن انسان از  در ایران و در تمدن. 25

 .طراحي شده است. ………سر و پاها از 

رخ و ( ج   نیمرخ، رخ( ب  رخ رخ و نيمتمام  (الف

 نیمرخ ، نیمرخ( د  رخ

 

. ………در مصر باستان براي نمایش اشكال از خطوط . 26

 .استفاده شده است

 رنگي( د  مرزي( ج    پهن( ب بسیار باریك( الف



 

چشم از . …………در هنر مصر سر اشخاص مهم با نماي . 27

نمایش داده شده .. ………پاها از .. ……ها از  شانه. ………

 .است

نیمرخ، ( ب    رخ، نیمرخ ، نیمرخ، روبرو( الف

 نیمرخ، روبرو، روبرو

روبرو، ( د    نيمرخ، روبرو، روبرو، نيم رخ( ج

 روبرو، نیمرخ، نیمرخ

 برای طراحی بیشتر از چه وسیله ای استفاده می شود ؟. 28

( د   گچ( ج  مداد گرافيتی (ب  زغال( الف

 آب مرکب

 

ر دارد و تحرک آن بر انجام این نوع خط حالتی ناپایدا. 27

 .عمل داللت می کند 

 منحنی( د  مورب( ج   عمودی( ب  افقی( الف

 

 تصویر انسان نسبت به جهان آفرینش چند بعدی است ؟. 31

( د  سه بعدی( ج   دو بعدی( ب  یک بعدی( الف

 چهار بعدی

 

 دایره در عمق به چه شکلی دیده می شود ؟. 30

خط ( د  نیم دایره (ج   بيضی( ب  دایره( الف

 منحنی

 

در چه زمینه ای و در « پنجره شیشه ای » استفاده از روش . 32

 کدام دوره مطرح شد ؟

روش سایه ( ب   پرسپکتيو در طراحی ، رنسانس( الف

 روشن زدن ، رنسانس

روش سایه ( د    07پرسپکتیو در طراحی ، قرن ( ج

 07روشن زدن ، قرن 

 

مغرب زمین ، نور و نحوه ی تابش  پس از چه دورانی در هنر. 33

 آن اهمیت فراوانی پیدا کرد ؟

قرن ( د  رنسانس( ج   بیزانس( ب  یونان( الف

 بیستم

 

ساخته می شود و ..... قلم موی زبر ، غالبًا از موی . 37

 .به کار می رود ..... بیشتر برای استفاده در نقاشی 



 –خوک ( ج  رنگ و روغن –گاو ( ب آبرنگ –گاو ( الف

 رنگ و روغن –خوک ( د آبرنگ

 

است که ..... قدیمی ترین روش طراحی با مرکب استفاده از . 35

 .خطوط نرم و کلفت ایجاد می کند 

( د  قلم نی( ج   قلم مو( ب  قلم آهنی( الف

 قلم آهنی ، قلم مو ، قلم نی

 

و  تروش تولید مداد های امروزی را با مخلوطی از گرافی. 36

 بداع کرد ؟خاک رس چه کسی ا

 ایزاک نیوتن( ج  نیسفور نی یپس( ب  کنته( الف

 گوته( د 

 

وسعت دید انسان بدون آن که بتواند سر خود را حرکت دهد . 37

 چند درجه است ؟

( د  درجه 71( ج   درجه 06( ب  درجه 75( الف

 درجه 011

 

که دارای دیوار نگاره های باستانی و ) « آجانتا » غار . 38

 در کدام کشور قرار دارد ؟( مشهور است 

( د   هند( ج   افغانستان( ب  چین( الف

 پاکستان

 

 هنر اسالمی چه نوع هنری است ؟. 37

( د  نمادين( ج   واقع نما( ب  واقع گرا( الف

 ذهنی گرا

 

در کدام دوره از تاریخ بشر نقاشی نماد قدرت جادویی به . 71

 شمار می آمده است ؟

دوره تمدن های ( ب     دوره غارنشينی( الف

 باستانی

 دوره تمدنی عصر حاضر( د    دوره شروع شهر نشینی( ج

 

تقلید و نمایش طبیعت آن چنانکه دیده می شود چه نام . 70

 دارد ؟

 سمبولیسم( ج  ذهنیت گرایی( ب  واقع نمايی( الف

 نمادین( د 

 



انسان این دوره نه تنها خالق تصویر بلکه آفریننده نماد . 72

 :ها است 

 شهر نشینی( ج   روستا نشینی( ب  غار نشينی( الف

 زمان حاضر( د 

 

برای تهیه زغال طراحی ، اغلب از شاخه های کدام گروه از . 73

 درختان زیر استفاده می شود ؟

کاج ، شمشاد ، ( ب    کاج ، مو ، گردو ، بید( الف

 ، بید( غان ) توس 

، مو  شمشاد( د   ، بيد( غان ) شمشاد ، مو ، توس ( ج

 ، بید ، گردو

 

 :شود در طراحي تركیب بندي اجزا، دو زمینه مطرح مي. 77

سطوح تيره و ( ب     عمق ـ پرسپكتیو( الف

 روشن ـ حجم

به صورت خطي سطوح ( د     ها ـ خطوط رنگ( ج

 تیره و روشن

 

 تفاوت میان طراح و دیگران در چیست؟. 75

 طرز رفتار آنها( ب     نوع تفكر آنها( الف

 كيفيت ديدن آنها( د    راه و روش مخصوص به خود( ج

 .است.. ………ایجاد عمق یا بعد سوم در فضاي دو بعدي . 76

 واقعي است( ج   مجازي است( ب حقیقي است( الف

 بخصوص است( د 

 

مفهوم فضا در هنرهاي تجسمي با مفهوم فضا در طبیعت . 77

………. 

 متفاوت است( ب     همسان است( الف

در بسیاري ( د    ضي موارد متفاوت استدر بع( ج

 .موارد مشابه است

 

هاي پر شده تصویر یا فضاي اشغال شده و  بخش.. ………فضاي . 78

 .پس زمینه یا فضاي اشغال نشده است ………

 پر ـ خالي( ج   خالي ـ پر( ب منفي ـ مثبت( الف

 مثبت ـ منفي( د 

 

 كند؟ ميكدام عامل در كادر ایجاد وزن یا سنگیني . 77

 فضاي منفي( ج  فضاي خارجي( ب فضاي مثبت ( الف

 فضاي داخلي( د 



 

 شود؟ تعادل یا باالنس به چند روش در تصویر ایجاد مي. 51

دو روش ( ب    دو روش متقارن و نا متقارن( الف

 درون گرا، برون گرا

دو روش طبیعي ، ( د    دو روش همگون ، ناهمگون( ج

 غیر طبیعي

 

 كند؟ اشكال و احجام چه كمكي به طراح مي كردن ساده. 50

كند ارتباط میان اجزاء موضوع را سنجیده و  كمك مي( الف

 .هاي صحیحي در طرح ایجاد كنیم نسبت

كند تا با حذف جزئیات به دركي كلي از عناصر دست  كمك مي( ب

هاي  ارتباط میان اجزاء موضوع را سنجیده و نسبتفته و یا

  . مصحیحي در طرح ایجاد كنی

كند تا با حذف جزئیات به دركي كلي از عناصر دست  كمك مي( ج

 یابد

تر طراحي كنیم و در رسیدن به طرح كلي  كند تا ساده كمك مي( د

 .سردرگم نشویم

 

 .در طراحي چند دسته ابزار و وسایل سروكار داریم. 52

 ابزار طراحي اثر گذار، زمینه طراحي اثر پذیر( الف

 ذار و وسایل كمكيابزار طراحي اثرگ( ب

 ابزار طراحي اثرگذار و وسایل گوناگون( ج

 ابزار طراحي اثرگذار، زمینه طراحي اثرپذیر و وسایل كمكي( د

 

 رود؟ كدام مورد از ابزار كمكي طراحي به شمار مي. 53

مقواي بافت دار( ج   تخته شاسي( ب  قلم مو( الف

 كاغذ( د 

 

 دهد؟ فیكساتور چه عملي انجام مي. 57

يك اليه (ب   .كند آستر و پس زمینه را روشن مي( الف

 ميكند آنراثابتر و محافظ روي طرح قرا

باعث ( د  .نماید پوشاند و صاف و صیقلي مي بافت را مي( ج

 .شود رقیق شدن رنگ مي

 شود؟ براي طراحي بیشتر از چه مدادي استفاده مي. 55

 مداد رنگي( ب      مداد كنته( الف

 مداد گرافيتي( د      مداد شمعي( ج

 

 مغز مداد كنته از چه جنس است؟. 56

 گرافیت( ب       زغال چرب( الف



 پاستل گچي( د      مداد شمعي( ج

 

 ي طراحي چیست؟ ترین عنصر بصري در حوزه ترین و قاطع مهم. 57

 خط( د  سطح( ج   نقطه( ب  رنگ( الف

 

ایجاد تغییر جهت حركت دست در زوایاي مختلف چه خطوطي . 58

 كند؟ مي

 منحني( د  شكسته( ج   مایل( ب  راست( الف

 

 شود كدام خطوط با حركت مالیم دست بر روي كاغذ ایجاد مي. 57

 راه راه( د  راست( ج   منحني( ب  شكسته( الف

 

 شود؟ در خطوط ممتد و طوالني چه خصوصیاتي بیشتر احساس مي. 61

 سادگي و تزلزل( ب     ضعف و سستي (الف

 ثبات و استحكام( د      آشفتگي( ج

 

خطوطي كه در زمان كوتاه و بصورت بریده بریده اجرا شود . 60

 انگیزد؟ چه حسي را بر مي

 ثبات و استحكام( ب      تزلزل( الف

حس خاصي ایجاد ( د     مقاومت و ثبات( ج

 .كنند نمي

 

رود از نظر كیفیت چند نوع  خطوطي كه در طراحي بكار مي. 62

 است؟

هاي گوناگون ترسیم  انواع مختلفي دارد و به حاالت و فرم( فال

 .شود مي

هاي عاطفي و روحي خطوطي كه بر  دو نوع، خطوط نشانگر حالت( ب

پيش بيني  ن از قبلشود و حالت از آ پايه نظر و تفكر ايجاد مي

 . نشده است

 هاي عاطفي و روحي مناسب خطوط نشانگر حالت( ج

 .شود هاشورهاي افقي و عمودي كشیده مي  خطوطي كه به حالت( د

 

بهترین عنصر براي تجسم بخشیدن به آنچه در ذهن طراح شكل . 63

 گرفته چیست؟

 خط( د  حجم( ج   سطح( ب  نقطه( الف

 

هاي معماري یا  خطي كه بصورت حساب شده و فني در طرح نقشه. 67

رود و در خدمت  طراحي ساخت اشیاء در طراحي صنعتي بكار مي

 گیرد نمایانگر چیست؟ اف طراح مورد استفاده قرار مياهد



ي  بیشتر نمایانگر مهارت طراح است تا بیان كننده( الف

 احساسات او

 نمایانگر احساسات خشك و تخیل فرد( ب

 بیانگر احساسات طراح( ج

 بیانگر حاالت عاطفي هنرمند( د

 

 این نوع کاغذ ها زیبایی طرح مدادی را افزایش می دهند ؟. 65

( د  بافت دار( ج   صیقلی( ب  صاف( الف

 معمولی

 

 خطوط رابط به كدام گزینه تعلق دارند؟. 66

اي بهتر با طرح  توانند رابطه خطوطي كه هنرآموزان مي( الف

 .برقرار كنند

ي اشياء را  ها رابطه محورهاي عمودي و افقي كه به وسيله آن( ب

 .توان سنجيد بهتر مي

 .كنند ر صفحه رابطه برقرار ميخطوطي كه بین دو شيء د( ج

 طول و عرض كادر مورد نظر( د

 

 گیرد؟ نمایش حجم و عمق به چند روش صورت مي. 67

علم ( ب  پرسپكتيو خطي، رنگي، سايه روشن كاري( الف

 مناظر و مرایا

اي  پرسپكتیو یك نقطه( د     ژرف نمایي جوي( ج

 اي اي و سه نقطه و دو نقطه

 

 ..………در پرسپكتیو خطي . 68

كوته نمایي اجسام بر اساس خطوط منحني نمایش داده ( الف

 .شود مي

ها بر اساس قواعد مشخص و به كمك خط  دوري و نزديكي حجم( ب

 .شود نمايش داده مي

اي كاربرد كمتري  اي از پرسپكتیو سه نقطه پرسپكتیو یك نقطه( ج

 .دارد

 .رود خط راست كمتر به كار مي( د

 

از سطح به عمق اثر بوجود .. ……عمق نمایي با حركت . 67

 .كند را ایجاد مي.. ………آید و  مي

 ساده خط، سطح( ب     موجي شكل، فضا( الف

 موازي، سایه( د    بصري، توهم فضاي سه بعدي( ج

 

 



ي دید هم در نمایش احجام  زاویه ه ،عالوه بر فاصلآیا . 71

 . مؤثر است

 خیر( الف

    بله( ب

 ي دید هر چه باشد در كل تأثیري بر طراحي ندارد اویهز( ج

 .تواند موثر باشد اما اهمیت زیادي ندارد مي( د

 

 ي گریز چیست؟ در پرسپكتیو خطي نقطه. 70

اي  هر نقطه( ب     اي فرضي است نقطه( الف

 تواند باشد مي

 ي باالي كادر نقطه( د     ي ديد ناظر  نقطه( ج

 

اختمان مرتفع بهتر است از كدام نوع براي طراحي از یك س. 72

 .پرسپكتیو استفاده شود

 اي دو نقطه( ج   اي سه نقطه( ب اي  یك نقطه( الف

 اتمسفر یك( د 

 

كدام گزینه در طراحي ابنیه و فضاهاي معماري براي نمایش . 73

 رود؟ دقیق فضاي داخلي و خارجي بكار مي

 پرسپكتيو( ب   طراحي از فضاي مثبت و منفي( الف

 رنگ سیاه و سفید( د     خطوط موازي( ج

 

قرار دارد . …………ي  در طراحي از منظره هر چه در فاصله. 77

تصویر است با . …………با درجات تیره خاكستري و هر چه در 

 .شود درجات روشن خاكستري نشان داده مي

 دور، نزدیك( ب     نزديك، عمق ( الف

 نزدیك، نزدیك( د      عمق، نزدیك( ج

 

از طریق ( كه دو عنصر مهم بصري هستند)ارزش حجم و رنگ . 75

 .شود تشخیص داده مي ………

 خط( د  سطح( ج   نقطه( ب   نور( الف

 

 روش سایه روشن كاري توسط كدام هنرمند ابداع گردید؟. 76

 پل سزان( ب      كلودمونه( الف

 آندرئا مانیتینا( د     لئوناردو داوينچي( ج

 

ه از نوك مداد براي ایجاد سایه روشن با در روش استفاد. 77

 .………هاشور 



 .نماید ي كم خطوط ایجاد روشني مي فاصله( الف

 .نماید ي زیاد خطوط ایجاد سایه مي فاصله( ب

 .نمايد ي كم خطوط ايجاد تاريكي مي فاصله( ج

 .نماید فاصله زیاد خطوط ایجاد تاریكي مي( د

 

 

ش بعد سوم در فضاي دو هاي نمای مهمترین و مؤثرترین شیوه. 78

 بعدي كاغذ كدام است؟

 كوچك نمایي( ج   كوته نمایي( ب  سايه روشن( الف

 رنگ آمیزي( د 

 

اگر رنگهاي اصلي را با جدول خاكستري مقایسه كنیم زرد . 77

درجه خاكستري .. ……و بنفش اصلي مشابه  ………اصلي مشابه 

 .است

، ترین  تیره( ب    ترین ترین ، روشن تیره( الف

 ترین تیره

ترین،  پائین( د     ترين ترين، تيره روشن( ج

 باالترین

كدام كاغذ بهترین كیفیت را در ارائه تنهاي زغال ایجاد . 81

 كند؟ مي

  براق( ج   زبر و پرزدار( ب   نرم( الف

 نازك( د 

 

اگر زغال بر روي كاغذ به سادگي نلغزد یا تأثیر آن ُتن . 80

 …… اي باشد یعني كم رنگ قهوه

خوب به ( ب  .از نوع مرغوب بوده و مناسب طراحي است( الف

 عمل نيامده و كيفيت مناسبي ندارد

از ( د .از نوع فشرده است وباید با فشاردست طراحي كرد( ج

 .ترین نوع چوب به عمل آمده است مرغوب

 

 اولین گام براي طراحي از طبیعت بیجان كدام است؟. 82

نظم كلي كنار هم بچینیم و اشیاء مختلف را در یك ( الف

 .بهترین وضعیت قرارگیري اشیاء را در كادر ایجاد كنیم

 اي از جنس ساتن روي میز كار بگسترانیم پارچه( ب

 .روي بوم یا مقوا را با فیكساتیو بپوشانیم( ج

 .درجه روي میز بتابانیم 75ي  نور را با زاویه( د

 

 .………اولین كساني كه از مركب استفاده كردند. 83



( ج  ها مصريان، چيني( ب ها ها، چیني ایراني( الف

 ایرانیان و مصریان( د  اروپائیان

 

 .مركب به چند حالت وجود دارد. 87

مایع سیاه و ( ج خميري، خشك و مايع( ب مایع و جامد( الف

 فقط خمیري( د سفید

 

به چه دلیل طراحي قلم و مركب را طراحي با آب مركب . 85

 .نامند مي

     زیرا مركب مایع است( الف

زیرا آب و مركب هر دو مایع هستند و با قلم روي كاغذ اثر ( ب

 .گذارند مي

 .شود ها تهیه مي زیرا مركب در انواع رنگ( ج

هاي متنوع آن  زيرا عالوه بر غلظت اصلي مركب، از غلظت( د

 .شود درتركيب با آب هم استفاده مي

 

 .كنند یم استفاده ميچرا براي كار با مركب از كاغذ ضخ. 86

براي قاب كردن ( ب    .كند آب را خوب جذب مي( الف

 مناسب است

زیر دست تا ( د     مانند بوم نقاشي است( ج

 خورد نمي

 

به چه دلیل كاغذ را براي طراحي آب مركب روي تخته شاسي . 87

 كنند؟ ثابت مي

 .كند زیرا كاغذ پس از خیس شدن باد مي( الف

 .كند تخته شاسي زیباتر جلوه مي زیرا نقاشي روي( ب

زیرا پس از خشك شدن به حالت اولیه و صاف خود باز ( ج

 .گردد مي

زیرا کاغذ پس از خیس شدن باد می کند و پس از خشک شدن به ( د

 .حالت اولیه و صاف خود باز می گردد 

 

هاي متنوع خاكستري را از  در طراحي با آب مركب الیه. 88

 .شود پیاده مي. ………

 روشن به تيره( ب     تیره به روشن( لفا

 تر روشن به روشن( د      تیره به تیره( ج

 

 ؟ چیست ( Perry )پري . 87

 نوعي ابزار برش كاغذ است( الف

 جدیدترین نوع قلم مو در ایران( ب



 .ترین نوع قلم فلزي كه در اروپا متداول شد قدیمي( ج

 .پري نوعي زغال فشرده است( د

 

 راف چیست؟راپید و گ. 71

مداد طراحي است و در نقشه كشي مورد استفاده معماران ( الف

 .گیرد قرار مي

 .ها كاربرد دارد كاغذ طراحي كه براي گرافیست( ب

 نوعي قلم موي جدید با موي سمور و گربه و گاو( ج

 هاي متنوع  دار است با نوك نوعي قلم فلزي مخزن( د

 

تر و تیزتر باشد  هر چه سر قلم فلزي مورد استفاده باریك. 70

 .الزم است. ………كاغذ 

تر و صافر  محكم( ب    دارتري تر و بافت زخیم( الف

 تري

تر و  نازك( د     تري تر و براق نازك( ج

 دارتري بافت

 

 هاي ایجاد سایه روشن با قلم فلزي كدام است؟ روش. 72

 هاشور زني ـ هاشورزني متقاطع، ( ترام)نقطه نقطه ( الف

 استفاده از نقاط پراكنده و متراكم و ایجاد بافت( ب

 روش آب و مركب( ج

 هاشور زني و محو كاري با آب و ترام( د

 

تر  هاي نزدیك و ساختمان …………طرح ابنیه در دور دست با . 73

 .شوند نشان داده مي.. ………با جزئیات 

خطوط كمرنگ ( ب   رت خطوط پر رنگ ـ كمتر و كمرنگ( الف

 ـ بيش تر و پر رنگ تر

خطوط كمرنگ ( د    تر تر و تیره خطوط تیره ـ بیش( ج

 تر ـ كمتر و كمرنگ

 

 شود؟ چرا از تركیب آب مركب و قلم فلزي استفاده مي. 77

ایجاد سطوح بزرگ بوسیله قلم فلزي با هاشور زمان زیادي ( الف

 .برد مي

 .ركب آسان استپوشاندن سطحي وسیع بوسیله آب م( ب

ایجاد سطوح بزرگ بوسیله قلم فلزي با هاشور زمان زیادي ( ج

 .پوشاندن سطحي وسیع بوسیله آب مركب آسان استو  برد مي

 .این كار امكان پذیر نیست( د



گیري  طراحي با اندازه. را دارد.. ………هر بدني آناتومي . 75

 .گیرد و رعایت تناسبات مدل صورت مي. ……نسبت 

ها  یكسان ـ اندام( ب   مخصوص به خود ـ سر به بدن( الف

 به بدن

ناهماهنگ ـ شانه به ( د    خاصي ـ دستها به بدن( ج

 بدن

 

 آیا طراحي حالت و طراحي خطوط محیطي متفاوتند؟. 76

به هیچ ( د   بله( ج   گاهي( ب  خیر( الف

 وجه

 

چرا خطوط طالیي بهترین مناطق كادر براي جاسازي عناصر . 77

 .تندهس

 رسند زیرا زیباتر به نظر مي( الف

اي  العاده زيرا نيروهاي دروني كادر در اين مناطق تحرك فوق( ب

 .دارند

 .رسند تر به نظر مي عناصر در این خطوط پر رنگ( ج

 .شفافیت رنگ در این خطوط چشمگیر است( د

 

موضوع با كمترین  ..... طراحي با خطوط محیطي تالشي براي. 78

 . خط است

 نمایش حالت( ب    نمايش دقيق سه بعدي( الف

 پرهیز از تكرار( د     دوري از كلیات( ج

 

 طراحي با خطوط محیطي به چه چیز نیاز دارد؟. 77

 محیطي آرام( الف

 هیجان و شور احساس( ب

 كوشش جدي در نگاه كردن به موضوع و تمركز به آن( ج

 دقت كردن در حاالت محیط اطراف( د

 

( قلم فلزي یا راپید)ز انسان با خطوط محیطي طراحي ا. 011

 .شود باعث تقویت ارتباط دو حس مي

 المسه و بينايي( ب     بینایي و شنوایي( الف

 بینایي و چشایي( د     شنوایي و المسه( ج

 

  



 طراحی چهره

 
 گیرد؟ طراحي از طبیعت بیشتر به چه منظور صورت مي. 0

به تصویر كشیدن جزئیات  هاي اطراف و براي نمایش زیبایي( الف

 آن توسط هنرمند

 فقط جهت باال بردن دقت و مهارت در نگاه كردن( ب

تر  در مراحل اوليه براي كسب مهارت و در مراحل پيشرفته( ج

 .بازتابي از احساسات و بيان هنري هنرمند است

طراحي از طبیعت همواره جهت آفرینش زیبایي روي بوم صورت ( د

 .گرفته است

  

او را سادگي خلوص آزاد منشي و طرح ها اساس اشعار و . 2

 .دهند صمیمیت تشكیل مي

 نیما یوشیج( ب     حافظ شیرازي( الف

 كمال الدین بهزاد( د     سهراب سپهري( ج

 

در طراحي در  بهترین تحوالت در مورد موضوع منظره طبیعي. 3

 .بود..... ن ي نوزدهم مدیو سده

 ن ایراني هنرمندان و نگارگرا( الف

 هنرمندان باربیزون، امپرسیونیست و پست امپرسیونیست( ب

 هنرمندان دوره رنسانس و قبل از آن( ج

 هنرمندان اكسپرسیونیسم و كوبیسم( د

 

 اولین مرحله از انجام طراحي كدام است؟. 7

ایجاد كادر ( ب      منظره یابي( الف

 مناسب

در  انتخاب نقطه ديد( د     گیري دقیق اندازه( ج

 طبيعت

 

ي مقابل  ي آن به منظره اي كه طراح از میان روزنه وسیله. 5

 نگاه كرده بخش دلخواه خود را بیابد چه نام دارد؟

 كادر یابنده( ج   منظره ياب( ب   بوم( الف

 كادر منظره( د 

 

ي طراحي شروع به كار  اي را كه طراح روي صفحه محدوده.  6

 گویند؟ كند چه مي مي

 منظره یاب( ج    بوم( ب  ار فضاي ك( الف

 كادر( د 



 

جاي دادن عناصر انتخابي در طراحي با سنجش خطوط عمودي و . 7

 .آورد بوجود مي. ……افقي كادر تركیبي 

 طوالني( د  عجیب( ج   هماهنگ( ب  نامنظم( الف

 

به ترتیب كدام كادر براي نمایش دریا و كدام كادر براي . 8

 مناسب است؟هاي شهري  نمایش ساختمان

 افقي ـ افقي( ب     عمودي ـ افقي( الف

 عمودي ـ عمودي( د     افقي ـ عمودي( ج

 

ترین و اولین  پس از انتخاب كادر با توجه به موضوع اصلي. 7

 خط در كادر كدام است؟

( د  خط افق( ج   خط مرزي( ب  خط كناري( الف

 خط تقارن

 

 گیري در طراحي چه لزومي دارد؟ اندازه . 01

باید ( ب  ها ها و بدست آوردن اندازه سنجش نسبت( الف

 .ها را روي كاغذ پیاده كرد همان اندازه

براي بدست آوردن ( د      لزومي ندارد( ج

 هاي واقعي اندازه

 

 ترین فرآیند در شكل گیري یك اثر هنري چیست؟ مهم. 00

كمپوزيسيون يا تركيب ( ب      كادر( الف

 بندي

 منظره یاب( د    مناسب استفاده از مداد( ج

 

ها  در طراحي از طبیعت براي اینكه اجزاي كوچك مانند علف. 02

 .كنید توجه شما را به خود جلب نكند چه مي

 .گیریم بندیم و در تجسم آنها را نادیده مي ها را مي چشم( الف

 .توان انجام داد كار خاصي نمي( ب

 كنيم با چشم نيم باز به طبيعت نگاه مي( ج

 .كنند جزاء كوچك ناخودآگاه توجه ما را جلب نميا( د

 

 كنید؟ در مراحل اجراي طراحي چگونه شروع مي. 03

ها را طراحي  ترين فرم از كل به جزء يعني اول بزرگ( الف

 .كنيم مي

از جزء به كل یعني ابتدا اجزاء كوچك را در كادر طراحي ( ب

 .كنیم مي

 .نیمك تر به نظر آمد طراحي مي هر طور راحت( ج



 بهتر است به كل و جزء بودن عناصر توجهي نكنیم( د

 

موفق در طراحي منظره  احهاي یك طر ترین ویژگي از اساسي. 07

 كدام گزینه است؟

توجه ( ب  اصالت خانوادگي و در نظر گرفتن شعور ذاتي( الف

 و اهميت دادن به نور و سايه

توجه ( د  در نظر گرفتن مسائل معنوي در ایجاد منظره( ج

 و اهمیت دادن بر ابزار كار خوب

 

ایجاد طراحي پر تضاد یا پر كنتراست كدام حالت ممكن . 05

 شود؟ مي

طراحي با ( ب    در فضاي تاریك با نور قرمز( الف

 نور فراوان يا آفتاب درخشان

در ( د   در فضایي بسته با نورپردازي مالیم( ج

 تاریكي مطلق شب

 

كمك .. ………به نمایش بهتر ( خاكستري)پرسپكتیو جوي . 06

 .كند مي

ژرف )عمق و فضا ( ب     اجزاء طراحي( الف

 (نمايي

 كنتراست( د     كمپوزیسیون رنگ( ج

 

نور و سایه در چه وقت شدید به نظر ( تباین)كنتراست . 07

 .رسد مي

 هاي مهتابي در شب( ب    در هنگام غروب آفتاب( الف

در هنگام طلوع ( د     اي آفتابيدر روزه( ج

 آفتاب

 

كند این  ها با گذشت زمان تغییر مي در طراحي ازطبیعت سایه. 08

 .طلبد مي ………موضوع 

 نور( ب      خونسردي( الف

 سرعت عمل( د     تجزیه و تحلیل زیاد( ج

 

گیرد و قسمتي  هنگامي كه بخشي از شيء در سایه قرار مي. 07

گردد این  بیننده جلب روشنایي و نور ميدیگر در روشنایي، چشم 

 .كند نكته به ایجاد كدام گزینه در طرح كمك مي

شور ( د  انگیزه( ج   تمركز( ب  تنفر( الف

 و هیجان

 



هاي درخت بهتر است ابزار طراحي را در  در طراحي از شاخه. 21

  .حركت دهیم.. ……جهت 

 از باال به پایین( ب     ي درخت رویش تنه( الف

از پایین به سمت چپ و ( د     ها رويش شاخه( ج

 راست

 

و دور بودن .. ………ها  ها نزدیك بودن آن در طراحي از كوه. 20

 .دهد بیشتري به طرح مي.. …………

 سبكي ـ عمق( ب    عظمت ـ گستردگي و عمق( الف

 روشني ـ تیرگي( د      شكوه ـ سطح( ج

 

 .گزینه دقت شوددر طراحي از گل ابتدا بهتر است به كدام . 22

ها  گلبرگ( ب  كليت فرم گل با توجه به سايه روشن آن( الف

 هاي گل كاري و ریزه

 جزئیات گل( د    ها و فرم پرچم رنگ گلبرگ( ج

 

در طراحي از بناها صحیح دیدن تناسبات ساختمان به . 23

 ………ي شما از موضوع  فاصله

 كامالَ مرتبط است( ب      ربطي ندارد( الف

بایست  مي( د     بسیار زیاد باشد باید( ج

 .بسیار كم باشد

 

شود  براي برخورداري از دید بهتر در طراحي توصیه مي. 27

 .ي موضوع از آن فاصله بگیرید اندازه.. ……حداقل 

 برابر  21( ب      برابر  5( الف

 یك برابر( د      دهها برابر( ج

 

 .گیرد ميخط افق همیشه و در هر حالت در كجا قرار . 25

 پشت سر ما( ب      در برابر ما ( الف

 سمت راست ما( ج     سمت چپ ما( ب

فضاي داخلي یا )هنگام طراحي اگر یكي از سطوح مكعب . 26

 ………………با صفحه تصویر موازي باشد مكعب بصورت ( بیروني

 .گردد رؤیت مي

پرسپكتيو يك ( ب    اي پرسپكتیو سه نقطه( الف

 اي نقطه

 خطوط همگر( د     اي سه نقطه پرسپكتیو( ج

 



اگر طوري قرار بگیریم كه هیچ یك از سطوح مكعب با صفحه . 27

تصویر ما موازي نباشند مكعب بصورت كدام نوع پرسپكتیو دیده 

 .شود مي

نوع خاصي از ( ب      اي دو نقطه( الف

 پرسپكتیو

 پرسپكتیو جوي( د      اي یك نقطه( ج

 

ترین  ختماني پیچیده و شلوغ اصليبراي طراحي از فضاي سا. 28

 كار طراح چیست؟

از جزء به كل ( ب     نفس عمیق كشیدن( الف

 طراحي كردن 

ساده كردن ( د   ها كاري توجه و تمركز روي ریزه( ج

 عناصر در صفحه طراحي

 

را . ………براي طراحي از معماري سنتي بهتر است ابتدا . 27

را با توجه به .. …………ي طرح پیاده كنید و سپس  در زمینه

 .خصوصیات بنا به این زمینه اضافه نمایید

اشكال كلي و ( ب  هاي زیر سقف حوض وسط حیاط ـ ستون( الف

 هندسي ـ جزئيات

اشكال جزئي ( د  هاي قوسي شكل ـ حوض وسط حیاط طاقي( ج

 ـ كلیات

 

تري را به  در فضاهاي سنتي توجه ویژه به چه چیز حس عمیق. 31

 .كند بیننده منتقل مي

خطوط ( ب شود چنین حسي فقط در فضاي طبیعت منتقل مي( الف

 شكسته و سخت

هاي  خطوط و فرم( د     خطوط درهم و نافرم( ج

 نرم و سيال

 

 .در كدام گزینه آرامش سكون و صمیمیت بر فضا حاكم است. 30

در طراحي از ( ب   هاي شهري در طراحي از آپارتمان( الف

 بناهاي سنتي

در طراحي ( د   از خیابانهاي پر رفت و آمد در طراحي( ج

 از معماري جدید

 

در كدام گزینه شلوغي ازدحام و پراكندگي در طرح شما نقش . 32

 كند؟ بازي مي

طراحي از معماري ( ب    طراحي از بناهاي سنتي( الف

 جديد



طراحي از ( د    طراحي از فضاي معماري قدیم( ج

 فضاي طبیعت

 

لبد شناسي و تشریح بدن انسان مورد در كدام دوران كا. 33

 توجه قرار گرفت؟

 دوران مشروطیت( ب     دوران رنسانس( الف

 دوران معاصر( د     دوران مصر باستان( ج

 

هاي مختلفي به خود  خواهیم تا حركت كند و حالت از مدل مي. 37

هایي سریع حالت مدل را روي كاغذ آوریم این  بگیرد تا با طرح

 نامند؟ ميطراحي را چه 

 طراحي تند( ب     طراحي اسكیس( الف

 طراحي پرتره( د      طراحي حالت( ج

 

 تمرین طراحي قبل از شروع طراحي باعث كدام مورد است؟. 35

 باال بردن قدرت دست و عضالت گردن( الف

 ي مناسب براي طراحي بوجود آمدن زمینه( ب

 شروع كارهایي به طریق خط خطي قبل از  ایجاد سایه روشن( ج

 آرامش ذهني و تمركز فكري و تأثير مثبت و بازدهي كار( د

 

 طراحي مبتني بر حافظه چیست؟. 36

 از حافظه خود كمك بگیریم و خاطرات( الف

با نگاه كردن و دقت زياد حالت اصلي مدل را به خاطر ( ب

 .ايم را طراحي كنيم بسپاريم سپس آنچه بخاطر سپرده

ب مختلف نهي شده و معناي خاصي این نوع طراحي در مكات( ج

 .ندارد

طراحي مبتني بر حافظه بیشتر به ذهنیات تأكید دارد و ( د

 .گیرد واقعیات را در نظر نمي

 

هاي خشك و روغني  ي گچ براي ثابت نمودن طراحي بوسیله. 37

 كنند؟ پاستل از چه استفاده مي

روغن ( ج  اسپري فيكساتيو( ب ورني مات یا براق( الف

 تربانتین ( د  برزك

 

 بهترین تقسیمات اندام در كدام گزینه آورده شده است؟. 38

 6( د  طول سر 6( ج  هشت طول سر( ب  طول سر( الف

 طول دست

 



و استخوان ران به . ………استخوان بازو به استخوان . 37

 .وصل است …………

قفسه سینه ـ ( ب     ترقوه ـ لگن خاصره( الف

 كشكك زانو

 كتف ـ كناري( د     ترقوهلگن خاصره ـ ( ج

 

نقاش آمریكایي كه براي رسیدن به مهارت در طراحي اندام . 71

صدها طرح مربوط به آناتومي را از روي آثار نقاشان بزرگ رقم 

 زد، چه نام داشت؟

 میكل آنژ( ج  رژينالد مارش( ب لئوناردو داوینچي( الف

 خوزه پارامون( د 

 

نان با اسكلت مردان در ي اسكلت ز عمده تفاوت اندازه. 70

 چیست؟

 ها ي كوتاه و پهن تر و باريك بودن عرض شانه لگن خاصره( الف

 پاهاي كوتاه و بازواني بلند( ب

 تر تر و سر كوچك قد كوتاه( ج

 ها تر بودن عرض شانه بزرگ( د

 

 ي تابش نور چه اهمیتي دارد؟ در طراحي از چهره زاویه. 72

كند در  حاالت چهره به ما كمك ميي تابش نور در همه  زاویه( الف

 .زیبا سازي پرتره دقیق شویم

هاي فرم  ها و برجستگي ي مناسب تابش نور فرو رفتگي زاويه( ب

 دهد صورت را بهتر نشان مي

 .ي تابش نور اهمیت خاصي ندارد زاویه( ج

زاویه مناسب تابش نور جوان یا پیر بودن چهره را بهتر ( د

 .دهد نشان مي

 

ي بین دو چشم تعیین  ي فاصله م گزینه حدود اندازهدر كدا. 73

 گردیده

( د  چشم1حدود( ج  كمترازدوچشم( ب چهارسانتیمتر( الف

 سانتیمتر3حدود

 

 ترین عضو صورت كدام است؟ برجسته. 77

 ابرو( د   بيني( ج    لب( ب  چشم( الف

 

است كه .. ………ترین حالت، بیني، تجسمي از یك  در ساده. 75

 .هاي آن است و محل قرارگیري حفره ………قاعدهاش 



هرم، رو به ( ب     مستطیل رو به باال( الف

 پايين

 هرم رو باال( د     مثلث رو به باال( ج

 

 ……………ي  ي بیني را با كمي تغییر به اندازه پهناي پایه. 76

 .اند تخمین زده

 دو سانتي متر( ب    نصف طول یك چشم( الف

 يك چشم طول( د      سانتي متر 3( ج

 

 برجستگي دهان و بیني در كدام حالت چهره نمایان تر است؟. 77

 رخ( د  نيمرخ( ج   تمام رخ( ب  سه رخ( الف

 

 رسد؟ تر از لب پایین به نظر مي چرا لب باال تیره. 78

   .تر از لب پایین است زیرا لب باال باریك( الف

 .زیرا لب باال تیره تر از لب پایین است( ب

 تر از لب باالست پایین پهن زیرا لب( ج

تابد و لب باال در سايه قرار  زيرا غالبًا نور از باال مي( د

 .گيرد مي

 

تر كردن شكل دهان لب باال و لب پایین هر كدام  براي ساده. 77

 .اند به چند قسمت تقسیم شده

 دو قسمت ـ سه قسمت( ب    سه قسمت ـ دو قسمت( الف

 چهار قسمت ـ سه قسمت( د    سه قسمت ـ چهار قسمت( ج

 

 نمایاند؟ در كدام حالت چهره، گوش خود را به تمامي مي. 51

سه ( د  نيمرخ( ج   تمام رخ( ب   رخ( الف

 رخ

 

اش  در حالت نیمرخ چهره، گوش در شكل ساده و اغراق شده. 052

 (خانم حسینی و توانگر )  .كند كدام گزینه را تداعي مي

( د مربع مستطیل( ج   عالمت سوال( ب  صدف( الف

 شیپور

 

 ي كدام گزینه برابر است؟ ي تقریبي گوش با اندازه اندازه. 50

 ابرو( د   لب( ج   چشم( ب  بيني  ( الف

 

هنگام طراحي از مو در نظر گرفتن چه مواردي اهمیت . 52

 بیشتري دارد؟



در طراحي از مو مورد ( ب      بافت مو( الف

 .با اهمیتي وجود ندارد

 حجم و جنس مو( د      مو فقط رنگ( ج

 

ي بین چشم و ابرو در كدام گزینه تخمین زده شده  فاصله. 53

 است؟

طول یك چشم( ج  پهناي يك چشم( ب پهناي یك بیني( الف

 پهناي یك گوش( د 

 

 در طراحي از چهره بهترین شیوه چیست؟. 57

 .ي اجزاي صورت كار را هماهنگ پيش ببريم با سنجيدن همه( الف

 ء را جداگانه طراحي كنیماجزا( ب

 كلیت چهره را بر مبناي اجزاء در نظر بگیریم( ج

 .بهتر است براي آسان شدن كار كلیت را رها كنیم( د

 

هاي ترقوه  ها كه حد فاصل بین استخوان بخشي از ستون مهره. 55

 تا جمجمه قرار گرفته است چه نام دارد؟

( د باالیياستخوان ( ج   گردن( ب ي گردن ماهیچه( الف

 شانه

 

ي  اش در حفره استخوان محكم و بلندي كه سر بر آمده. 56

هاي ساعد  گیرد و در انتها به استخوان استخوان كتف قرار مي

 شود چه نام دارد؟ وصل مي

 زندزیرین( د  ترقوه( ج   كتف( ب  بازو ( الف

 ترین و بلندترین استخوان باالتنه كدام گزینه است؟ محكم. 57

( د   بازو( ج   زند زیرین( ب  كتف( الف

 ترقوه

 

 ساعد از چند استخوان تشكیل شده است؟. 58

 سه استخوان( ج   دو استخوان( ب یك استخوان( الف

 استخوان 7( د 

 

 هاي كدام عضو بدن هستند؟ زند زیرین و زند زبرین استخوان. 57

( د   بازو( ج   ساق پا( ب   ران( الف

 ساعد

ل یك دست از مچ تا سرانگشتان برابر است ي حدود طو اندازه. 61

 با

 اندازه ي پا ( ب      نصف بازو( الف



اندازه یك ( د   صورت از چانه تا رويش موي سر( ج

 سوم ساعد

 

ترین استخوان اندام انسان  ترین و محكم بزرگترین، كلفت. 60

 كدام است؟

استخوان ( ج  استخوان زند زبرین( ب استخوان بازو( الف

 استخوان ساق پا (د  ران

 

اي شكل كه روي هم قرار  هاي حلقه ي استخوان مجموعه. 62

گیرند چه  اند و حد فاصل سر تا لگن خاصره را در بر مي گرفته

 نام دارد؟

( د  مچ دست( ج  ها ستون مهره( ب ي سینه قفسه( الف

 پا

 

ترین شكل خود سه سطح به نمایش  طراحي از پارچه در ساده. 63

 ..……گذارد مي

نیم سایه ـ نور ( ب    نور ـ نيم سايه ـ سايه( الف

 ـ نیم سایه

نیم سایه ـ نیم ( د     سایه ـ سایه ـ نور( ج

 سایه ـ نور

 

 براي طراحي پر كار كدام گزینه كاربرد دارد؟. 67

ي دو بعدي شروع و به تصويري سه بعدي بر  از طرح ساده( الف

 .شود روي كاغذ منتهي مي

 .مانند طراحي محیطي استطراحي پر كار ( ب

تصویر سه بعدي را روي كاغذ طراحي كرده و فقط به طراحي ( ج

 .حالت بپردازید

 طراحي پر كار همان طراحي حالت است( د

 

چرا هنرمندان از ابزارهاي گوناگون براي طراحي استفاده . 65

 كنند؟ مي

 .باشند ي مهارت طراح مي زیرا این ابزارها نشانه( الف

 .شود ستفاده از ابزاري خاص خسته كننده ميتكرار ا( ب

 ي كار ندارد نوع ابزار هیچ اثري بر نتیجه( ج

هاي  توانند حس كنيك ميتازنظرتنوع و اين ابزار زيرا( د

  .متفاوتي را در طراحي ايجاد و به بيننده منتقل نمايند



 

 نقاشی چهره
 

كند  شكل اصلي كه پایه و اساس سایر شكلها را ایجاد مي سه. 0

 كدامند؟

دایره ـ ( ب     دايره ـ مربع ـ مثلث( الف

 لوزي ـ مربع

دایره ـ بیضي ـ ( د     مثلث ـ بیضي ـ مربع( ج

 لوزي

 

 ی کنداشكالي كه از خطوط موازي، افقي، عمودي ایجاد ماز . 2

 كدام است؟

 بیضي( د   یرهدا( ج   مثلث( ب  مربع  ( الف

 

 كدامیك از اشكال زیر نماد تفكر و روشنایي است؟. 3

 بیضي( د   مربع( ج   مثلث( ب  دایره( الف

 

 

 كدامیك از رنگهاي زیر نهایت كنتراست روشني و تیرگي است؟. 7

 زرد و سبز( ج   زرد و بنفش( ب سفيد و سياه ( الف

 زرد و نارنجي( د 

 

شدیدترین كنتراست ته رنگ میان كدامیك از رنگها هیچ وجه  .5

 مشتركي از جهت رنگین بودن ندارد؟

سبز ـ نارنجي ـ ( ب     زرد ـ قرمز ـ آبي ( الف

 بنفش

صورتي ـ نارنجي ( د     نارنجي ـ آبي ـ سبز( ج

 ـ قرمز

 

فیلتر قرمز رنگ جلوي چه نوري و با چه طول موجي را  .6

 گیرد؟ نمي

 بلند به جز قرمز( ب     كوتاه و قرمز( الف

 كوتاه و به جز قرمز( د      قرمز و بلند( ج

 

و دیده شدن منبع نور از وراي فیلتر رنگي به چه  هتیر .7

 باشد؟ علتي مي

 همرنگ از فیلتر رنگي ،عبور طیف نور ( الف



 عبور طيف نور غير همرنگ از فيلتر رنگي( ب

 آبيعبور طول موج بلند از فیلتر ( ج

 عبور طول موج كوتاه از فیلتر قرمز( د

 

تیره دیده شدن منبع نور از وراي فیلترهاي رنگي در اثر  .8

 باشد؟ چه خاصیتي از رنگها مي

شدت خلوص ( ب    نمود اثرات متقابل رنگها( الف

 رنگ

خاصيت كاهش ( د    درخشندگي یا روشنایي رنگها( ج

 دهندگي رنگها

 

مایز رنگها در چشم انسان نقشي كدام گزینه در ایجاد ت. 7

 ندارد؟

نوري كه بر اشيا ( ب     رنگین بودن رنگها( الف

 تابد مي

میزان خلوص ( د     تیرگي و روشني رنگها( ج

 رنگها

 

 باشد؟ منظور از ته رنگ یا فام چه مي. 01

باشد كه آن را از درجة دیگر  اي از روشني یك رنگ مي درجه( الف

 .كند رنگ متمایز ميروشني یا تیرگي همان 

 .باشد درجة سیري یا اشباع یك رنگ مي( ب

طول موج نوري كه منعكس ) باشد  كيفيت رنگين بودن رنگها مي( ج

 (كنند مي

 .باشد چگونگي دیدن رنگها تحت تأثیر رنگهاي مجاور مي( د

 

 درجة سیري یا اشباع یك رنگ چه نام دارد؟. 00

 رنگروشنایي ( ب    شدت يا خلوص رنگ( الف

 ته رنگ( د      درخشندگي( ج

 

 دهد؟ نمود واقعي رنگ با كدام مورد خود را نمایش مي. 02

 میزان خلوص( ج  میزان روشنایي( ب درجه سیري( الف

 تركيب رنگي ( د 

 

 باشد؟ كدام مورد رنگ اصلي و نور ثانویه مي. 03

 بنفش( د   زرد( ج    سبز( ب  قرمز( الف

 

رنگها در نهایت تحت تأثیر چه چیز میزان درخشش و خلوص . 07

 باشد؟ مي



 رنگ زمينه( ب    شدت یا خلوص رنگ( الف

 روشنایي رنگها( د      ته رنگ( ج

 

 شود؟ رنگ اصلي كدام رنگ حاصل مي 3از تركیب . 05

 سیاه( د  سفید( ج   خاكستري( ب  بنفش تیره( الف

 

 ي رنگ، مقابل نارنجي چه رنگي قرار دارد؟ در دایره. 06

( د   قرمز( ج    آبي( ب  اي فیروزه( الف

 سبز

 

 باشد؟ كدام رنگ ، رنگ زرد اصلي مي. 07

 زرد آلیزارین( ب     زرد، كادميوم( الف

 زرد كروم( د     زرد اولترامارین( ج

 

 رنگ اصلي قرمز كدام است؟. 08

مخلوط قرمز، ( ب     قرمز كادميوم( الف

 كادمیوم، آلیزارین

قرمز ( د      قرمز آلیزارین( ج

 اولترامارین

 

كدام دو نوع رنگ براي ساخت رنگ سبز بیشتر كاربرد . 07

 دارند؟

زرد كادمیوم ( ب    زرد كادميوم با آبي كبالت( الف

 با آبي پروس

زرد ( د    زرد آلیزارین با آبي كبالت( ج

 آلیزارین با آبي پروس

 

 ؟شود براي ساختن رنگ بنفش از كدام رنگها استفاده مي. 21

آبي ( ب    آبي پروس با قرمز آلیزارین( الف

 اولترامارين با قرمز آليزارين

آبي ( د    قرمز آلیزارین با آبي كروم( ج

 آلیزارین با قرمز اولترا مارین

 

 رنگ زرد در تركیب با چه رنگي به ما خاكستري خواهد داد؟. 20

 قرمز( د  بنفش( ج    سبز( ب  آبي( الف

 

 نارنجي كدام است؟مكمل رنگ زرد . 22

 قرمز نارنجي( ج   سبز آبي( ب  قرمز بنفش( الف

 بنفش آبي( د 



 

باشد و در  كدام یك از رنگ هاي زیر، مبین دینداري مي. 23

 حالت تیرگي، خرافات را به دنبال دارد؟

 بنفش( د  نارنجي( ج    زرد( ب  آبي( الف

 

 مكمل رنگ قرمز كدام است؟. 27

 قرمز( د  بنفش( ج     قرمز( ب  سبز( الف

  

براي تركیب نور كه از منشور خارج شده است از چه . 25

 شده است؟ اي استفاده وسیله

( د   آئینه( ج   منشور( ب  شیشه( الف

 عدسي همگرا

 

هایي  براي القاي حرارت و گرما در تصویر، از چه رنگ. 26

 شود؟ استفاده مي

ارغواني، ( ب     اي، آبي زرد، قهوه( الف

 نارنجي، سبز

اي،  قرمز، قهوه( د     قرمز، زرد، سفید( ج

 نارنجي

 

 شود؟ از تركیب سه نور آبي سبز قرمز چه نوري حاصل مي. 27

 بنفش( د   زرد( ج   نارنجي( ب  سفيد ( الف

 

 نماد رنگهاي اصلي قرمز و زرد و آبي به ترتیب كدامند ؟. 28

 -آرامش (ب    آرامش   -كمال– سنگيني ( الف

 سنگیني  -كمال

 آرامش -سنگیني -كمال( د    كمال -آرامش -سنگیني( ج

 

 شود؟ قرمز ارغواني از تركیب چه رنگهایي حاصل مي. 27

 قرمز+ بنفش ( ج   بنفش+ زرد ( ب سبز+ بنفش ( الف

 بنفش+ آبي ( د 

 

 شود؟ نور زرد از تركیب چه نورهایي حاصل مي. 31

 زرد+ قرمز ( ج   سبز+ قرمز ( ب بنفش+ قرمز ( الف

 آبي+ قرمز ( د 

 

 كدام عبارت صحیح است؟. 30

 رنگ آبي متوجه درون و رنگ قرمز برونگراست( الف

 رنگ قرمز متوجه درون و رنگ آبي برونگراست( ب



 .هاي قرمز و آبي هر دو برونگرا هستند رنگ( ج

 .رنگ هاي قرمز و آبي هر دو درونگرا هستند( د

 

اصلي شفاف روي یكدیگر قرار گیرند اگر دو الیه از رنگهاي . 32

 شود؟ چه مي

رنگ سبز حاصل ( ب    شود رنگ زرد حاصل مي( الف

 شود مي

رنگ سفید به ( د   آيد رنگ تيره جديدي به دست مي( ج

 آید دست مي

 

 چاي قهوه و یا پوست پیاز از جمله كدام یك از رنگهاست؟. 33

( د  شیمیایي( ج   مصنوعي( ب  گیاهي( الف

 جوهري

 

 كدام عنصر داراي واقعیت طولي است؟ .37

 حجم( د   نقطه( ج    خط( ب  سطح( الف

 

 كدام یك از جمالت زیر از ایتن نقل شده است؟. 35

رنگ در ( ب  هاي رنگ است زندگي سرشار از رنگ و جلوه( الف

 همه ابعاد زندگي جاري است

مفهوم رنگ به ( د    رنگ خود زندگي است( ج

 زندگي استگستردگي مفهوم 

 

چه چیز به عنوان مهمترین عامل در تشخیص و دیدن رنگ است . 36

 شود؟ و بدون آن رنگها دیده نمي

( د  منشور( ج    نور( ب  چشم( الف

 انعكاس

 

كه طول موج بلند دارند به چه رنگ دیده   دسته اشعه. 37

 شود؟ مي

 سبز( د   قرمز( ج    زرد( ب  آبي( الف

 

ل موج كوتاه دارند به چه رنگي دیده دسته اشعه كه طو. 38

 شوند؟ مي

 قرمز( د   زرد( ج   آبي بنفش( ب  قرمز( الف

 

دسته اشعه كه طول موج متوسط دارند به چه رنگ دیده . 37

 شود؟ مي

 زرد( د   سبز( ج    آبي( ب  قرمز( الف



 

 نور مریي داراي چه طول موجي است؟. 71

طول موج ( ب   نانومتر 006تا  086طول موج بين ( الف

 نانومتر 381تر از  كوتاه

طول موج ( د   نانومتر 761طول موج بلندتر از ( ج

 نانومتر 381بلندتر از 

 

كدام خط احساس آرامش و ثبـات و حـس غـم و انـدوه محـرك را در . . 70

 كند؟ بیننده ایجاد مي

ــــط ( د  خط منحني( ج   خط افقي( ب  خط مایل( الف خ

 عمودي

 

نوان مهمترین عامل در تشخیص و دیدن رنگ چه چیزي به ع. 72

 شود؟ است و بدون آن رنگها دیده نمي

( د  قدرت بینایي( ج    نور( ب  چشم( الف

 انعكاس

 

بسیاري از آثاري كه هنرمندان بر اساس محتوي موضوعات . 73

اند از كدام ویژگي رنگ  اي و رمزها ساخته اعتقادي، افسانه

 اند؟ استفاده كرده

ویژگي توصیفي ( ب     درون رنگ ویژگي( الف

 رنگ

ارزش بینایي خود ( د     ويژگي نمادين رنگ( ج

 رنگ

 

 آید؟ اي به وجود مي كنتراست سرد و گرم به چه پایه. 77

 بینایي( ب      المسه( الف

احساسي دروني از ديدن ( د      شنوایي( ج

 رنگها

 

كدام  پر حرارت تربن و سردترین رنگ از میان رنگهاي زیر. 75

 گزینه مي باشد؟

نارنجي ـ ( ب     سبزآبي ـ سبز قرمز ( الف

  آبي

 سبز ـ قرمز ( د    آبیقرمز نارنجي ـ سبز ( ج

 

اگر نقطه در امتداد یك مسیر و در یك جهت تكرار گردد كدام جلـوه  .76

 كند؟ را پیدا مي

 حجم( د   خط ( ج   بافت( ب  سطح( الف



 

 كدام گزینه درست است ؟. 77

نور مصنوعي چراغهاي تنگستن باعث جلوه بیشتر رنگهاي ( الف

 است  سردگرم و خاموشي رنگ 

چراغهاي فلورسنت باعث جلوه بیشتر رنگهاي گرم و خاموشي ( ب

 رنگ زرد است 

و خاموشي رنگ  گرمچراغهاي فلورسنت باعث جلوه بیشتر رنگ ( ج

 است  سرد

رنگهای سرد ر بيشتنور مصنوعی چراغهای تنگستن باعث جلوه ( د

 است

 

كدام گزینه در بدست آوردن رنگ خاكستري تیره صحیح مي . 78

 باشد ؟

 تركیب زرد و بنفش ( ب    تركیب سه رنگ اصلي( الف

سه رنگ  تركيب( د     تركیب دو رنگ مكمل( ج

  اصلی و دو رنگ مکمل

 

،  كدام گزینه به ترتیب رنگهاي متناسب با سه شكل دایره . 77

 را نشان میدهد ؟ مثلث و مربع

 زرد-آبي-قرمز( ب     قرمز-زرد-آبي( الف

 زرد-بنفش-سبز( د     قرمز-سبز-زرد( ج

 

هاي زرد، قرمز، بنفش و سبز در كنار هم  با قرار دادن رنگ. 51

 آید؟ ي سیاه، كدام یك رو به جلو مي بر روي زمینه

 زرد( د  بنفش( ج    سبز( ب  قرمز( الف

 

زمینه آبي قرار گیرد ، كدامیك از موارد اگر رنگ زرد بر . 50

 زیر را شامل نمي شود؟

 درخشش زرد به اوج مي رسد ( الف

 بر شدت خلوص و  عمق رنگ آبي مي افزاید( ب

 بر جنبه روحاني آبي تأكید مي كند ( ج

 در اثر مجاورت با آبي ، چرك و تيره مي شود ( د

 

ا ظاهر مي ررنگ زرد بر روي كدام زمینه نهایت خلوص خود . 52

 سازد ؟

 قرمز( د  نارنجي ( ج   بنفش( ب  آبي ( الف

 

وقتي رنگ قرمز بر زمینه سیاه قرار گیرد ، رنگ سیاه چه . 53

 تأثیري بر آن خواهد داشت ؟



 قرمز از انعطاف پذیري زیاد برخوردار مي گردد ( الف

 خود را بسیار مقاوم نشان مي دهد ( ب

 به سردي مي گراید و فرو مي رود ( ج

 هيبي سوزنده و سركش تبديل مي شود لبه ( د

 

 نگ زیر بر دانش و ایمان معنوي تأكید دارد ؟ركدام . 57

-سبز( د    سبز( ج    آبي ( ب  زرد ( الف

 آبي  

 

 كدام رنگ ، رنگي مرموز و ابهام انگیز است ؟. 55

 سیاه( د  قرمز ( ج   آبي  ( ب   بنفش( الف

 

با رنگهاي ( آبي –زرد –قرمز )گهاي اصلي ناز اختالط ر. 56

 درجه دوم یا مكمل ، نهایتَا چه رنگي حاصل مي شود ؟

 بنفش ( ج    زرد ( ب   خاكستري( الف

 سبز(د 

 

به ترتیب  قرمز ، زرد ، آبی هاي اصلي شكل هاي رنگ. 57

 كدامند ؟

 دايره-مثلث-مربع( ب     مثلث-دایره-مربع( الف

 دایره-مربع-مثلث( د     مثلث-مربع -دایره( ج

 

ي غارها چه بوده  هدف انسان نخستین از نقاشي روي دیواره. 58

 است؟

تزئین ( ج   سحر و جادو( ب  رفع بیكاري( الف

 ارتباط با همنوع( د محل زندگي

 

 باشد؟ كدام عامل جزء عناصر بصري نمي. 57

 ريتم( د   رنگ( ج   بافت( ب  شكل( الف

 

 كند؟ كدام خط مفهوم اعتدال و سكون را القا مي. 61

خط ( د  خط مورب( ج   خط عمود( ب  خط افق( الف

 مستقیم

 

 باشد؟ كدام نوع از خطوط مظهر ایستادگي و استحكام مي. 60

 خطوط مورب( ج   خطوط افقي( ب خطوط عمودي( الف

 خطوط شكسته( د 

 



بیننده القاء كدام عنصر بصري مفهوم استمرار را به . 62

 كند؟ مي

 نور( د  سطح( ج    خط( ب  نقطه( الف

 

عنصر خط در آثار كدام سبك از نقاشي فاقد صراحت است و . 63

 از نكات و پایداري برخوردار نیست؟

 امپرسيونيسم( ج   رئالیسم( ب  ناتورالیسم( الف

 اكسپرسیونیسم( د 

 

 عنصر اصلي هنر طراحي چه چیزي است؟. 67

( د  سایه روشن( ج    خط( ب  نقطه( الف

 رنگ و تونالیته

 ترین جلوه و نمود بصري یك عنصر تصویري كدام است؟ كوچك. 65

 سطح( د   نقطه( ج    خط( ب  حجم( الف 

 

توسط كدام شكل  قدرت، سكون و استحکام، صالبتدر نقاشي . 66

 شود؟ بیان مي

مربع ( د   دایره( ج   مثلث( ب  مربع( الف

 و مثلث

 

 كدام شكل، نمادي از عالم ملكوت است؟. 67

 كره( د   دايره( ج   مثلث( ب  مربع( الف

 

ي خطي مربوط به كتاب آرائي مسیحیان، كدام ویژگي  در نسخه. 68

 توان به آساني مشاهده است؟ را مي

كنتراست ( ج  كنتراست ته رنگ( ب كنتراست اشباع( الف

 كنتراست كمیت( د كیفیت

 

 است؟«  صالبت »كدام شكل نماد .67

مربع ( د   دایره( ج   مثلث( ب  مربع( الف

 و مثلث

 

كدام یك از شكل هاي زیر همواره در حال تحول و پویایي .71

 است؟

( د   دایره( ج   مثلث( ب  مربع( الف

 مستطیل

 

 پایدارترین شكل كدام است؟.70

   دایره( ب      مربع( الف



ضلع مثلث متساوي االضالع كه (د       لوزي( ج

 .اش قرار بگيرد قاعده

 

 كدام شكل نمادي از جهان معنوي است؟.72

 مستطیل( د  مثلث( ج   مربع( ب  دايره ( الف

 

 توان بافتهاي ترسیمي را به وجود آورد؟ چگونه مي .73

 با استفاده از تراكم و تكرار خطوط( الف

 هاي تیره و روشن رنگي با استفاده از لكه( ب

 و ابزارهاي مختلف به كار گرفتن مواد( ج

با استفاده از تراکم و تکرار خطوط ، لکه های تيره و ( د

 روشن رنگی ، به کار گرفتن مواد و ابزار های مختلف

 

 گردد؟ هویت فضا توسط كدام عنصر تعریف مي. 77

 حجم( د  سطح( ج    خط( ب  نقطه( الف

 

شود، بنابر این تا  فضا به هواي اطراف حجم گفته مي. 75

 .نباشد فضا معني ندارد ..………

 خط( د   نور( ج   سطح( ب  حجم( الف

 

هاي محلي، كدام كنتراست از بقیه  در رنگ آمیزي لباس. 76

 خورد؟ تر به چشم مي بیش

 كنتراست ته رنگ( ب     كنتراست اشباع( الف

 كنتراست كمیت( د     كنتراست همزماني( ج

 

 باالتري دارند؟ي خلوص  كدام یك از رنگهاي زیر، درجه. 77

 نیلي( د  نارنجي( ج    قرمز( ب  سبز( الف

 

كدام یك ( ع)در آثاري با موضوع بشارت تولد حضرت مسیح . 78

 هاي زیر كاربرد داشته است؟ از رنگ

 آبی( د  بنفش( ج    سبز( ب  نارنجي( الف

 

 كدام یك از موارد زیر، جزء اصول تركیب بندي نیست؟. 77

 بافت( د  تناسب( ج   تعادل( ب  وحدت( الف

 

ها كه طول  ي نور توسط منشور، آن دسته از اشعه در تجزیه. 81

ها كه  و آن دسته از اشعه.. …  موج كوتاهي دارند به رنگ

 .شود دیده مي. ……بلندترین طول موج را دارند به رنگ 



 بنفش، قرمز( ج   قرمز، بنفش( ب  سبز، قرمز( الف

 زرد، بنفش( د 

 

 كند؟ قرمز كدام یك از نورهاي زیر را جذب نميیك سیب . 80

 آبي( د   قرمز( ج   نارنجي( ب  سبز( الف

 

ي شناخت  كدام یك از افراد زیر براي اولین بار در زمینه. 82

 مفاهیم رنگ، اصول و قوانین جامعي وضع كرد؟

 هولتز(د   ايتن( ج   نیوتن( ب  گوته( الف

 

سه رنگ قابل رؤیت  قرمزو سبز، آبیهاي  در میان طول موج. 83

 هستند، آن سه رنگ كدامند؟

 بنفش، سبز، آبي( ب     سبز، آبي، بنفش( الف

 آبي، سبز، زرد( د     آبی ، سبز، قرمز( ج

 

 كدام یك از نورهاي زیر طول موج متوسط دارند؟. 87

 بنفش( د   سبز( ج   سفید( ب  قرمز( الف

 

 سه نور اصلي كدامند؟. 85

زرد، ( ج  سبز، قرمز، آبي ( ب زردقرمز، آبي، ( الف

 آبي، زرد، سبز( د قرمز، سبز

 

هاي  از تركیب دو به دوي سه رنگ اصلي، كدام دسته از رنگ. 86

 شود؟ زیر حاصل مي

سبز، ( ب     نارنجي ، سبز+ قرمز ( الف

 نارنجي، آبي

  بنفش، سبز، قرمز( د     نارنجي، سبز، بنفش( ج

 

با تجزیه نور توسط منشور، آن دسته از اشیاء كه طول موج . 87

و آن دسته از رنگها كه طول موج . ……كوتاه دارند به رنگ 

 .شود دیده مي.. ………بلند دارند به رنگ 

 سبز ـ نارنجي( ب     آبي بنفش ـ قرمز( الف

 آبي ـ بنفش( د      زرد ـ قرمز( ج

 

 هستند؟تر  هاي زیر گرم كدام یك از رنگ.88

 نارنجي+ قرمز ( ب     آبي+ صورتي ( الف

 نارنجي+ آبي ( د      سبز+ قرمز ( ج

 



 :رسد كه یك شيء وقتي قرمز به نظر مي. 87

ي امواج  همه( ب   ي امواج نور را جذب كند همه( الف

 نور را دفع كند

ي  همه( د  ي امواج نور را به جز قرمز جذب كند همه( ج

 .مز دفع كندامواج نور را به جز قر

 

 باشد؟ هاي زیر رنگ ثانویه مي كدام یك از رنگ. 71

 قرمز( د   سبز( ج    زرد( ب  آبي( الف

 

ي نور سفید را دوباره از  هاي ناشي از تجزیه ي رنگ اگر همه. 70

 شود؟ عدسي عبور دهیم، چه رنگي ظاهر مي

همان ( د  خاكستري( ج    سیاه( ب  سفيد ( الف

 هاي قبلي رنگ

 

 باشد؟ تر مي كدام رنگ اصلي از همه گرم. 72

 زرد( د  نارنجي( ج    آبي( ب  بنفش( الف

 

 شدت درخشندگي كدام رنگ بیشتر است؟. 73

 آبي( د   سبز( ج    قرمز( ب  زرد ( الف

 

 سردترین رنگ در دایره رنگ كدام است؟. 77

 اي فیروزه( د   سبز( ج   بنفش( ب  آبيسبز( الف

 

 ؟مفهومي داردتنالیته چه . 75

نوعي مواد در ( ب    نوعي تكنیك در طراحي( الف

 طراحي

 تضاد رنگي( د    رنگ مايه( ج

 

 آید؟ هایي به دست مي رنگ ارغواني از تركیب چه رنگ. 76

 قرمز، بنفش( ب     آبي ، زرد، سفید( الف

 آبي، سفید، قرمز( د     نارنجي، صورتي( ج

 

 رنگ متعلق به چه كسي است؟ ي ي سه رنگ اصلي و چرخه نظریه. 77

( د  نیوتن( ج    ايتن( ب  گوته( الف

 موندریان

 

 والور به چه معناست؟. 78

درجات مختلف يك ( ب      تعادل رنگي( الف

 رنگ



هماهنگي از لحاظ ( د    درجات مختلف دو رنگ( ج

 ارتفاع رنگ

 

 كدام رنگ سرد داراي بیشترین طول موج است؟. 77

 نیلي( د   آبي( ج    زرد( ب  بنفش( الف

 

 نور زرد از تركیب چه نورهایي تشكیل شده است؟. 011

+ نور سبز ( ب     نور قرمز+ نور آبي ( الف

 نور آبي

از هیچ نوري ( د     نور سبز+ نور قرمز ( ج

 .تشكیل نشده است


