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 اردبيل و پرورش استان ی کل آموزشاداره

 اردبيل( 2ناحيه)و پرورش  مديريت آموزش

 رسول اکرم)ص(هنرستان 

  ساعت شروع: دوم پايه:   گرافيک کامپيوتریرشته :  طراحی گرافيکی رنگی: درس سؤاالت آزمون

 دقيقه  06:   مدت امتحان (  5 : ) تعداد صفحه  -(  51تعداد سؤال : )   خانوادگی :نام و نام

  امتحان : تاريخ نوبت خرداد ماه   صندلی : شماره
 

 نمره سؤاالت رديف
 

م است ؟            گرت بصری و روابط متقابل رنگهای سردوآثار کدام نقاشان متکی بر تاثيراا توجه به گزينه های زيرب 5

 اکسپرسيونيست     -پست امپرسيو نيست             د –رنسانس         ج  –امپرسيونيست           ب  –الف 

1/6 

 با توجه به گزينه های زير اين کنتراست از ساده ترين کنتراست های هفت گانه است .                2

 ته رنگ –هم زمانی             د  –سرد و گرم                ج   -رنگ های مکمل            ب –الف 

1/6 

 1/6 شوند .           رنگ های ................... بخش ديگری از مواد رنگين هستند که در مايعات حل می 3

 کدام رنگ مرموز و ابهام برانگيز است ؟         4
                                                        

1/6 

 منظور از ته رنگ يا فام چيست ؟          1
      

1/6 

 سه شکل  مربع ،  مثلث و دايره  با کدام يک از سه رنگ اصلی  مطابقت دارند ؟        0
        

51/6 

 چشم انسان رنگ ها را بر اساس چند خصوصيت از يکديگر متمايز می کند ؟ نام ببريد .           5
     

51/6 

 رنگ های گرم و سرد از نظر ايجاد بعد فضايی چگونه اند ؟          8
     

51/6 

 در کارهای کدام هنرمندان از رنگ های مکمل به صورت لکه های کوچک استفاده شده است ؟    9
           

5 

 رنگ های سرد و گرم را نام ببريد .           56
   

21/5 

 در ايجاد کنتراست کميت چند عامل نقش اساسی دارد  ؟       55
              

1/5 

 رنگ های درجه دوم را نام ببريد و توضيح دهيد .     52
             

1/5 

 مورد (    3کدام امواج طول موج کوتاه تر از نور دارند و برای حيات انسان مضر هستند . )  53
       

1/5 

 شکل های متناسب با رنگ های درجه دوم  را نام ببريد .  )با ذکر نام شکل و رنگ متناسب با آن (     54
 

       

1/5 

 مورد(      2هنرمندان مفاهيم و ويژگی های رنگ را به چند طريق در آثار خود به کار گرفته اند؟ ) 51
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