
یبسمه تعال  :استان     آموزشگاه  : 

 :آزمون     ناحیه /منطقه:

 طراحی گرافیکی سیاه وسفید)کتبی(
  تاریخ:                             زمون : آنوبت 

 دقیقه  60مدت :         ساعت شروع:                 کامپیوتریرشته : گرافیک                 پایه :     

 برگ تنظیم شده است 4سواالت در  موزی :آشماره دانش  نام و نام خانوادگي  :

 

 

 (مشخص کنید× سواالت چهار گزینه ای)گزینه صحیح را در پاسخ نامه  با عالمت ضربدر 

.) همه هنرهایي که به صورت بصری ارائه مي شوندو با تصویر سروکار دارند، اصول ومباني مشترکي دارند(این تعریف مربوط 1

 گزینه است؟ به کدام

 د:مورد ب وج مباني هنرهای بصری           ج: ی تجسمي            ب:مباني هنرها                   رنگ الف:مباني   

 .کدام یك از ابزار زیر برای ترسیم خط بهتر است؟2

 د:روان نویس                  ج:آبرنگ                              ب:رنگ روغن                شمعي                 الف:مداد    

 تصویر)مردی کنار ساحل دریا نشسته وغروب خورشید را تماشا مي کند(رادر چه کادری بهتر است قرار دهیم؟.3

 د:مستطیل عمودی                        ج:مثلث                                     ب:مستطیل افقي                      الف:دایره        

 ؟.عنصر اصلي در طراحي چیست4

 د:خط                      ج:حجم                                 ب:بافت                                         الف:رنگ         

 .تناسب طالیي همان ........... است.5

 د:بافت تصویری                         تضاد بصریج:   ترکیب بندی نا متقارن          ب: تقسیمات طالیي          الف:   

 بافتهای تصویری محسوب مي شود؟ .کدام گزینه جزء6

 ب:بافتي که از اشیاء در عكاسي ضبط مي شود. ید.                  الف:بافتي که از تراکم و تكرار خطوط بوجود بیا   

 ( ایجاد مي شود.ترام های چاپيد:بافتي که بوسیله نقاط )               ج:ایجاد بافت با پاشیدن و مالیدن رنگ                      

 .از میان اشكال زیر کدام یك تعادل متقارن است؟7

 

 

                              
 
 

 د                            الف                                  ب                                      ج                      

 )چیزی که دارای تیرگي یا روشني،اندازه وگاهي جرم است وملموس وقابل دیدن است(تعریف کدام مورد زیر است؟.8

 د:رنگ                             ج:حجم                                 ب:نقطه                                     الف:بافت    

 .کنتراست به چه معناست؟9

 د:همه موارد                            ج:تباین                                 ب:کشمكش                              الف:تضاد    

 دارد؟ یبیشتر نمود .در کدام رشته هنری حرکت11

 د:عكاسي  مجسمه سازی                   ج:                             ب:سینما                         الف:نقاشي           

 .این شكل وقتي بر سطح قاعده اش قرار بگیرد،پایدارترین شكل هندسي است.11

 د:متوازی االضالع                              ج:مثلث                                   ب:لوزی                                 الف: مربع    

 .منظور از حجم تو پر کدام گزینه است؟12

 د:حجم پایه  ج:حجم مجازی                                                  ب:حجم مثبت  ف:حجم منفي                  ال   

 .شكل را مي توان معادلي برای کدام واژه به کار برد؟13

 گالف:حجم                            ب:فُرم                                       ج:خط                                     د:رن   
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 .حرکت و تغییرشكل ماه از هالل باریك تا قرص کامل کدام نوع ریتم را نشان مي دهد؟14

 یكنواخت                           د:متناوبج:                           الف:تكاملي                             ب:موجي            

 همراه طراحي اعدادوعالئم نوشتاری چه مي گویند؟.به طراحي حروف به 15

 ج:مینیاتور                              د:طراحي لوگو              ب:طراحي سیاه قلم        الف:طراحي جلد                       

 است؟ همزمان.کدام مورد به معنای فضای 16

 ج:سه بعد نما                         د:غیر واقع گرا                          وهمي         ب: قي                             الف:تلفی   

 .هرگاه در یك اثر تجسمي انرژی بصریِ اجزاء با یكدیگر ونسبت به کل اثرمتعادل باشد،آن اثر ترکیبي...........دارد.17

 د:متعادل   ج:نامتوازن                                                      ب:متوازن      اسب                            الف:متن   

 .درك کردن ...........از طریق حس المسه وبصری میسر است.18

 د:نقطه ج:رنگ                                                           ب:خط                                           بافت  الف:   

 کدام گزینه جزء احجام هندسي پایه محسوب مي شود؟.19

 د:مورد الف وب                             ج:منشور                     ب:کره                                     الف:مكعب                 

 ؟نیست .کدام مورد تعریف خط21

 ب:مرز پیرامون یك سطح                           الف:محل برخورد دو سطح با دو زاویه مختلف      

 د:اثری که از فشارمداد برروی سطح بوجود مي آید.                        ج:حرکت ویاشكل ممتد بصری بدون ضخامت         

 های طبیعي کدام است؟موزون ترین وپیچیده ترین نمونه تناسب میان پدیده .21

 د:تناسب در گیاهان  :تناسب در پیكره انسان      ب:تناسب درمعماری                    جناسب در رنگها               الف:ت   

 خطوط افقي کدام یك از حالتهای زیر را داراست؟.22

 د:سقوط                        ج:تحرك        ش وسكون                        ب:آرام  ستادگي                      الف:ای   

 ومستقل از هم قرار مي گیرند؟  .در کدام یك از هنرهای زیر فضای اثر ومخاطب در مقابل23

 د:همه موارد                شي وطراحي   ج:نقا    ب:پیكره سازی                          ی                          الف:معمار   

 .ترکیب چیست؟24

 حرکتد: یون                         ج:کمپوزس                               ب:تقارن                                 الف:تضاد        

 اشندرا...........گویند..حجمي که در آن اشیاءو پیكره ها به صورتي کم و بیش برآمده از سطح به نمایش درآمده ب25

 د:عكس رجسته                     ج:نقش ب                             ب:نقاشي                   الف:مجسمه                    

 در کدام مورد زیر حس سبكي القاء مي شود؟.26

 

 

 

 د                        ج                        ب                         الف                                                                                    

 .برای نشان دادن تپه ماهورهاوتنه درختان به ترتیب از چه خطوطي استفاده مي شود؟27

 مایل-افقي                          د:افقي-افقي                             ج:عمودی-عمودی                 ب:منحني-الف:منحني   

 .کدام یك از اشكال زیر بي نهایت محور تقارن دارد؟28

 د:مستطیل                    الف:مثلث                                     ب:دایره                                             ج:مربع                         
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 تغییر و جابجایي در مكان وزمان را چه گویند؟ .29

 د:تقارن                               ج:کنتراست                                 الف:تناسب                                     ب:حرکت          

 .شكل روبرو کدام نوع ترکیب بندی راداراست؟31

 الف:ترکیب بندی نا متعادل                          ب:ترکیب بندی نامتقارن   

 د:ترکیب بندی نامتوازن  ن                             ج:ترکیب بندی متقار    

 ؟نیست .کدام موردزیر از عوامل به وجودآورنده یك ترکیب موفق بصری31

 کنتراست                      ب:کادر                               ج:تناسب وهماهنگي میان عناصر                د: تعادل بصری الف:   

 . از میان اشكال زیر کدام یك جزءسه شكل اصلي هندسي است؟32

 د:بیضي                                 ج:لوزی                                مثلثب: ستطیل                         الف:م   

 ن گزینه های زیر کدام یك نشانه نوشتاری است؟از بی .33

 

 

 

 الف                                   ب                      ج                           د  

 .تكرار عناصر بصری که با نظمي معین وروابطي دقیق وپیاپي اجرا مي گردند را............... مي گویند؟34

 د:ریتم                             ج:رنگ                                  ب:تناسب                               الف:تباین   

 گرافیك معاصر کدام بافت استفاده بیشتری دارد؟ .در آثار35

 د:هیچكدام       رنگي                    ج:بافت       بافت ترسیمي           ب:بافت تصویری                 الف:   

 کدام تعریف مربوط به شكل داده شده است؟.36

 الف:کنارهم قراردادن وتكرارشكل   

 ب:جفت وجور کردن قطعات یك شكل شكسته    

 ج:برش دادن یك شكل وتقسیم آن به قطعات مختلف وترکیب مجدد   

 د:حذف بخش یا بخشهایي از یك شكل   

 .دریك کادر مربع با ........... نقاط،روشنایي وبا ..............در یك نقطه، تیرگي ایجاد مي شود.37

 نزدیك شدن -اندازه                   د:تراکم -انبساط                 ج:حرکت -ب:اندازه              شدن نزدیك-الف:دورشدن   

 .کدام گزینه زیر خصوصیت دایره است؟38

 الف:نماد سیالیت وآرامش روحاني است.                                      ب:نمادصالبت،استحكام وسكون است.   

 ز زیباترین اشكال هندسي است.               ج:از شكلهای پایه وساده هندسي نیست.ج:مظهرقدرت زمین وا   

 .کدام یك از موارد زیر جزء عناصر بصری است؟39

 ج:عكاسي                                  د:تعادل سب                             الف:نقطه                                      ب:تنا   

 کدام مورد تعریف سطح است؟.41

 الف:شكلي که دارای دو بعد )طول وعرض( است.         ج: اثری که از حرکت مداد روی کاغذ در یك جهت بوجود بیاید.   

 د:موضوعي ذهني که در فضا وبرصفحه تصور مي شود.              ب:نقطه ای که در سه بعد گسترش پیدا کند.    

 ءوطبیعت در عكاسي به واسطه کدام عامل صورت مي گیرد؟.ثبت سه بعدی اشیا41

 : موردب وجالف:خط                                     ب:سایه روشن                          ج:نور                                       د   
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 .کاربرد کدام عنصر بصری در مجسمه سازی بیشتر است؟42

 ب:رنگ                                     ج:بافت                                   د:حجم                                الف:خط        

 ؟است کدام گزینه شكل ساده هندسي.43

 بدن حیواناتد: سنگها                                     ج:                              ب:درخت                                     چهارگوشالف:   

 .مصریان باستان از .............. برای بیان مقاصد خود استفاده مي کردند.44

 ب وجالف:خط میخي                            ب:خط هیروگلیف                            ج:نوشته های تصویری                   د: مورد    

 آهنگ( است؟-.کدام کلمه معادل )ضرب45

 د:تعادل                              ج:توازن                                    الف:ریتم                                       ب:تباین               

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 موفق باشــــــــــید                                                                  طراح سوال : 

 

 

 :    54بی            نمره حاصله از نمره کت 54تقسیم بر سه =  54*در این کادر چیزی ننویسید      نمره نهایی آزمون:  
 

 

 

 نمره نهایی به حروف                                            امضاء                    نام و نام خانوادگی مصحح :                                                              نمره نهایی  به عدد                    

 

   
                  


