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 ساعت شروع: دومپايه:   عکاسی ديجيتالرشته :  گرافيکی رنگیطراحی درس : سؤاالت آزمون

 دقيقه 06: دت امتحانم ( 3: )  تعداد صفحه  -( 41تعداد سؤال : ) خانوادگی :نام و نام

 امتحان : تاريخ نوبت خرداد ماه   صندلی : شماره
 

 نمره چهارگزينه ای سؤاالت رديف
 

 عنصراصلی کارهنرمندان نقاش چيست؟ 1

 □ رنگد(                    □ج(نقطه                     □ب(سطح                  □الف(خط

52/6 

 به نوعی ترکيب رنگ که باعث تيره تر شدن رنگ می شود اصطالحاً ترکيب.......... می گویند. 5

 □مدیومد(                  □ج(متعادل             □ب(افزایشی         □الف(کاهشی
 

52/6 

 منظور از ..................همان کيفيت رنگين بودن رنگهاست.  3

 □د(رنگ مکمل     □ج(ته رنگ یا فام             □سایه روشنب(           □رنگیترکيب الف( 

52/6 

 رنگهااگر در زمينه ی تيره تر از خود قرار بگيرند....................بيشتری از خود نشان می دهند. 4

 □د(هيچکدام             □روشنیج(                  □ب(هماهنگی     □الف(خلوص رنگی و درخشش
 

52/6 

 نمود واقعی یک رنگ در یک .................خود را نشان می دهد. 2

 □د(زمينه ی قرمز                □ج(ترکيب رنگی               □زمينه ی آبیب(         □الف(زمينه ی روشن
 

52/6 

 چشم دیده نمی شود.نورهای با طول موج کوتاه تر از...................به  0

 □نانومتر233د(             □نانومتر 003ج(آبی              □نانومتر023ب(           □نانومتر 083الف(بنفش

52/6 

 گرمترین و سردترین رنگ کدام است؟ 7

 □صورتی-سبزد(              □سبزآبی-ج(قرمز نارنجی              □سياه-سفيدب(            □آبی-الف(زرد

52/6 

 متن زیر مربوط به کدام رنگ می باشد؟ 8

 دارای شخصيتی مطمئن به خود، نيرومند،فعال،پرتحرک،سرشار از حس زندگی،سرکش وپرهيجان است؟

 □د(سبز                   □زردج(                □آبیب(               □الف(قرمز

52/6 

9 

 
 

 عصبی دارد؟کدام رنگ تاثيرات آرامش بخشی روی سيستم 

 □د(سفيد                          □نارنجیج(                           □بنفشب(                       □الف(آبی

52/6 

 درجه ی سوم از مخلوط کردن رنگهای اصلی با رنگهای ...................حاصل می شود.رنگهای  16

 □د(درجه ی دوم               □قرمزج(                    □ب(مکمل              □ياه وسفيدالف(س

52/6 

روابط و تاثيراتی است که هم تمایز ميان رنگها وهم وجود            مربوط به کدام گزینه می باشد؟ متن زیر 11

 د بررسی و مقایسه قرار می دهد.متقابل ميان آنها را از نظر بصری مور تاثيرات

 □د(کيفيت                  □تصویر جانشينج(              □ب(ته رنگ               □تراستالف(کن

52/6 

  دوم یی سؤاالت در صفحهادامه 
  



 

 ساعت شروع: دومپايه:  عکاسی ديجيتالرشته :  رنگیگرافيکی طراحی درس : سؤاالت آزمون

 دقيقه 06:  مدت امتحان ( 3: )   تعداد صفحه  -(   41تعداد سؤال : )  خانوادگی :نام و نام

  امتحان : تاريخ نوبت خرداد ماه   صندلی : شماره
 

 نمره چهارگزينه ای سؤاالت رديف
 

15 
 جاد کنتراست ته رنگ از چه رنگ هایی استفاده می کنيم؟برای ای

 □د( رنگهای تيره               □ج( رنگهای روشن          □ب(رنگهای خالص        □جه دومالف(رنگهای در

52/6 

13 

...................  دو رنگ مجاور هم در چرخه ی رنگ ،رنگ یا رنگهایی حاصل می شود که به عنوان از ترکيب

 می توان از آنها نام برد.

 □د(وسعت رنگ                   □ج(مکمل                  □والورب(                  □فاصل یا پاساژالف(حد

52/6 

14 
 نگها با سياه وسفيد مخلوط شوند از ميزان کنتراست ته رنگ آنها ...............می شود.وفتی ر

 □خالصد(                   □ج(هيچ فرقی نمی کند                     □کاستهب(                 □یشالف(افزا

52/6 

12 
 نور چراغهای فلورسنت،رنگهای سرد..............ورنگهای گرم.................دیده می شود.در زیر

 □غيرطبيعی-طبيعید(               □تيره تر-ج(روشن تر               □تيره-ب(تيره           □سرد-مالف(گر

52/6 

10 

نقاشان عموماًبا رنگهای سرد وگرم شکل گرفته اند به همين دليل هم رنگهای آنها روشن تر وبا  آثار کدام

 نظر می رسند.  بيشتربه تاللو

 □د(سمبوليسم                    □ج(رئاليست                □ب(امپرسيونيست                □بيستالف(کو

52/6 

17 
 .....بدست می آید.ط دو رنگ مکمل ...........از اختال

 □د(خاکستری تيره ای              □سبز روشنج(                 □ب(سياه                 □فيدالف(س

52/6 

18 

 اگرطيف رنگهای حاصل ازشکست وتجزیه نوربه وسيله منشوررادوباره به کمک یک عدسی همگرا)محدب(

               آید. .........بدست مینور...مجدداًباهم ترکيب کنيم،

 □د(سياه                   □ج(بنفش                  □ب(زرد                □فيدالف(س 

52/6 

19 
 ما از چه ویژگی تصویری استفاده شده است؟در سين

 □ترکيبید(             □ج(هارمونی             □ب(تصویر جانشين             □يت رنگیالف(کيف

52/6 

56 
 ای بصری با بهره گرفتن از کنتراست ...........اوج درخشش رنگها به نمایش گذاشته می شود. درهنره

 □کميتد(                     □ج(کيفيت                 □ب(همزمان                  □ملالف(مک

52/6 

51 
 وقتی در مجاورت رنگ نارنجی قرار می گيرد...............به نظر می رسد. رنگ زرد

 □روشن تر د(              □زرد نارنجی ج(                 □خالص تر ب(                  □تر الف(تيره 

52/6 

55 
 ..رنگ اميد و زندگی دوباره است....................

 □ د(صورتی                     □ ج(سياه                 □ ب(قرمز                  □ بزالف(س

52/6 

53 
 نگ،رنگ بلوغ،جوانی وشادابی است؟کدام ر

 □خاکسترید(                     □ ج(سبز آبی                 □ ب(نارنجی                  □شالف(بنف

52/6 

54 
 چه معناست؟ والور به

 □هاشورد(           □ ج(ترکيب بندی             □کنتراستب(           □جات تيرگی روشنیالف(در

52/6 

  سوم یی سؤاالت در صفحهادامه 
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 نمره سؤاالت چهارگزينه ای رديف
 

 گرم حس کردن رنگها بستگی به ................. دارد.سرد يا  52

 □الف وجد(       □حس درونی مخاطب ج(     □زمينهب(        □گهای همجوار الف(رن

52/6 

50 
 گ ،رنگی مرموز وابهام برانگيز است؟کدام رن

 □بنفشد(                     □خاکستریج(                 □ارغوانیب(                  □بزالف(س

52/6 

57 
 بودن جهت و شکل رنگها نسبت به يکديگر در ايجاد کدام عامل نقش دارد؟ مناسب

 □تيره روشند(                  □هارمونیج(                 □کميتب(               □تراست الف(کن

52/6 

58 
 اعر،فيلسوف ورنگ شناس سده ی نوزدهم برای ميزان روشنی رنگها اعدادی راپيشنهادکرده است؟کدام ش

 □کلود مونهد(                     □المارتينج(                 □شارل بودلرب(                □تهالف(گو

52/6 

59 
 ين کنتراست تيرگی وروشنی ميان کدام رنگها صورت می گيرد؟شديدتر

 □بنفش و نارنجید(            □زرد وقرمزج(           □سياه وسفيد ب(           □وآبیالف(سبز

52/6 

36 
 نظر ..............................است.کنتراست کميت مربوط به رابطه متقابل دو يا چند سطح از 

 □د(همزمانی               □ج(مکمل                     □ب(وسعت                         □الف(کيفيت

52/6 

31 
 وسعت سطح متناسب دو رنگ آبی ونارنجی برابر..............................است.

 □0به0ج(                  □  5به1ج(                      □ 3به9ب(               □ 3به1الف(

52/6 

 

35 

 ترکيب شکلهای دايره ومثلث با کدام رنگ زير تناسب دارد؟

 □د(سياه                       □ج(زرد                             □ب(سبز                 □الف(قرمز

52/6 

33 
 بتابد وسايه هايی ازسبزتيره ايجادکند،احساسی..................به وجود ميايد.اگررنگ آبی روی پوست وچهره 

 □د(رسمی                □ج(تعجب                        □ب(شادی                □الف(هراس انگيز وتنفرآور 

52/6 

  پاسخ مناسب بدهيد. 

34 
 شناسی رنگ شکلهای زير با کدام رنگها هماهنگی دارند؟ درنماد

 .......(مربع      ).....................(             مثلث       ).....................(                دايره       )................ 

72/6 

32 
 د کنتراست کميت چند عامل نقش اساسی دارند؟در ايجا

1-(                                                          )5- )                                             ( 

 

1 

30 
 شدت يا خلوص رنگ چيست؟
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37 
 هماهنگی رنگها به چه معناست؟

 

52/1 

 72/6 سبز)           (           آبی)          (           زرد)         (   .          مکمل اين رنگها را بنويسيد 38

39 
  (            ترکيب افزايشی اين رنگها را بنويسيد.   بنفش+قرمز=)                 (             سبز+بنفش=)        
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 72/6 چشم انسان رنگ ها را براساس چه ويژگيهايی از يکديگر متمايز می کند؟ 46

41 
 رنگ را به چندمعنای عمده می توان بررسی کرد؟

 

1 

 12 جمع بارم                   :نام طراح / طراحان  ....................................................................نمره با حروف :..............نمره با عدد : 


