
دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2کاغذقلم موپرگارمدادکدام یک از ابزارهای زیر، کمک ترسیم می باشند؟1

4گرافیتمسگرانیترسجنس مغزی مداد از چه نوعی می باشد؟2

T1خط کش پرگارگونیانقالهکدام وسیله به شکل نیم دایره بوده و برای رسم زاویه ها استفاده می شود؟3

3کاترچسب مایعنوار چسبشابلونمایع ای است ژله رنگ که برای چسباندن سطوح استفاده می شود؟.............................. 4

3سطحخطدایرهنقطهمهم ترین عنصر تشکیل دهنده ی موضوعات هنری چیست؟5



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

6
کدام یک از حالت های خط ، نشان دهنده ی حالت های عاطفی و روحی هنرمند 

است؟
4اکسپرسیوکنتراکتیویسمگرافیکساختمانی

3خط اریبخط عمودیخط مایلخط افقیکدام نوع خط نمایشگر ایستایی،توازن و تعادل است؟7

کدام خط کش برای رسم خطوط بیشتر کاربرد دارد؟8
خط کش هایی که لبه ی 

زیرین آن خالی باشد
خط کش های پالستیکی

خط کش های کوتاه با لبه 

های صاف
2خط کش های فلزی و سنگین

1هارمونیتوازنکنتراستکادرهنرمند برای ارائه و اجرای اثر و پیام خود از چه چیزی بهره می گیرد؟9

4مربعذوزنقهمثلثبیضیکادر در گرافیک به چه شکلی می باشد؟10



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2کادر افقیکادر مستطیلکادر مربعکادر عمومیدر کدام یک از کادرهای زیر، نقطه ی مرکز مورد توجه قرار می گیرد؟11

3کادر مربعکادر عمودیکادر مثلثکادر افقیبرای نشان دادن بلندی و استقامت از چه کادری می توان استفاده نمود؟12

2حجمسطحنقطهخطزبان اساسی هندسه چیست؟13

4میل به خروجآرامشسبکیسنگینینقطه اگر در گوشه ی کادر قرار بگیرد چه مفهومی را القا می کند؟14

3نقطهنقطه تأکیدخطریتم.بوجود می آید.................. از برخورد دو خط با هم  یک 15



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1بزرگی و کوچکیاندازهتیرگی و روشنیمرکزیت و ایستایی.می باشد .................. هر نقطه دارای 16

1کرهمثلثمربعدایرهکدام یک از اشکال زیر تعادلی بی پایان را القا می کند؟17

3حداکثر سه نقطهحداقل سه نقطهسه نقطهیک نقطهبرای ایجاد و القاء  سطح ،وجود چند نقطه فرضی در فضا ضروری است؟18

2ابویعقوبفیثاغورثافالطونفارابیکدام یک از افراد زیر شکل مربع را زیبا به معنی مطلق می داند؟19

4آبهوازمینآتشمثلث قائم الزاویه با کدام عنصر در ارتباط است؟20



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3خطبافتحجمسطحکدام یک از هنرهای تجسمی زیر با حس المسه و بینایی  در ارتباط می باشد؟21

2بافت نقطه چینیبافت ترسیمیبافت بصریبافت تصویریکدام گزینه از انواع بافت می باشد؟22

1بافت المسه ایبافت ترسیمیبافت بصریبافت تصویریهنرمندان برای نشان دادن جنسیت از چه نوع بافتی استفاده می کنند؟23

4ژرژ سورالوترکپل کتهحسین زنده رودیکدام هنرمند از جمله هنرمندانی است که از بافت نقطه چینی بهره برده است؟24

2بافتخطحجمسطحکدام  عنصر بصری دارای سه بعد طول، عرض و ارتفاع یا عمق می باشد؟25



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3سه گانههفت گانهشش گانهپنج گانهتعداد احجام معروف چند عدد می باشد؟26

1کره، هرم، دایرهکره، هرم، مکعبمربع، مثلث، کرهمربع، مثلث، دایرهحجم های هندسی پایه از بسط و گسترش کدام سطوح به وجود می آیند؟27

4همه مواردرنگتغییرشکلسایه روشندر نقاشی و طراحی حجم را چگونه می توان ایجاد نمود؟28

2نظمترکیبتناسبتکرارایجاد نظم خاص در اشیا چه نام دارد؟29

1مربعدایرهمثلثمستطیلدر یونان قدیم کدام شکل را مشهورترین شکل طالیی می دانستند؟30



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3نقطهکادرنسبت طالییتناسبعامل محدود کننده ی عناصر تشکیل دهنده ی تصویر چه نام دارد؟31

34 و 2گزینه مقاطع طالیینقاط طالییکادرچشم انسان در اولین برخورد با کادرهای  طالیی به چه چیزهایی برخورد می کند؟32

2توازنکادرتعادلتقارن.می باشد.............. راز زیبایی درونی هر اثر 33

34
سازماندهی ................... می توان در یک اثر تجسمی عناصر بصری را نسبت به محور 

.کرد
4عمودی و افقیموربعمودیافقی

31 و 2گزینه تعادل غیرمتقارنتعادل غیرقرینهتعادل قرینهکدام یک از تعادل های زیر بیان کننده ی وقار و سنگینی است؟35



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3هیچکدامتعادل غیرقرینهتعادل متقارنتعادل قرینههنرمندان در آفرینش آثار خود از کدام تعادل بیشتر بهره می برند؟36

37
چه واژه ای به معنی تضاد، تباین و کشمکش متقابل میان عناصر و کیفیت بصری 

است؟
3ریتمکنتراستهارمونیتعادل

2مکملکمیتهمزمانکیفیتکدام کنتراست با رابطه ی میان رنگ های مکمل ایجاد می شود؟38

4کوچک- بزرگ بزرگ و بلندبزرگ- کوتاه بلند- کوتاه.دیده می شود................ در تباین اندازه ای میان فرم های سطحی تباین39

1حداقلعمودندموازی اندحداکثر.تباین دارند............  با هم تالقی کنند90°دو جهت که با زاویه 40



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

41
کدام روش تکرار مربوط به ایجاد ریتم با استفاده از حرکت سطوح و خطوط منحنی به 

وجود آمده و از تناسب برخوردار است؟
1یکنواختتکاملیمتناوبموجی

3تکاملیتناوبیتکراراندازهروز و شب دارای چه نوع ریتمی است؟42

4همه  مواردعضالنیبیناییشنواییریتم برای چه قوه هایی قابل درک است؟43

2سطحخطریتمکیفیت.به وجود می آید.............. از تکرار تغییر و حرکت عناصر بصری در فضا 44

45
جای دادن منطقی عناصر تجسمی در فضای مورد نظر، در سطح دوبعدی و یا در 

فضای سه بعدی را چه می گویند؟
4ترکیب بندیتعادلتناسبکادر



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2همه مواردقرینه/ متقارن غیرمتقارن/قرینهغیرقرینه/ غیرمتقارن انواع ترکیب بندی را نام ببرید؟46

47
در ابتدائی ترین حالتش،نمایشگر حرکت و تداوم آن در فضا و مهمترین عامل .............. 

طراحی است؟
3کادرخطترکیب بندی نقطه

1پویایی+ تعادل حرکت+ تعادل پویایی+ ایستاییتعادل+ ایستایی کدام فرمول مربوط به مربع می باشد؟48

1منوتایپلگوتایپمنوگرامپیکتوگرامبه نشانه هایی که عموماً تصویری هستند، چه می گویند؟49

4نشانهسبکطرحخط.است................ یکی از اصلی ترین مباحث هنری گرافیک 50



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3نرده ایمنیخط کشیتابلوهای راهنماییچراغ راهنمایی.می باشد............................. از مهمترین نشانه های راهنمایی رانندگی 51

2توازن، تعادلگویاییبزرگ بودنساده بودنکدام یک از موارد زیر، از ویژگی های نشانه های مفهومی نمی باشد؟52

2 نقالهT      خط کش پرگار      گونیاکدام ابزار در ترسیم هندسه ی نقوش و طراحی سنتی کاربرد فراوان دارد؟53

2     بافت       سطح    خط       نقطهکدام عنصر بصری از عناصر اصلی در مینیاتورهای ایرانی می باشد؟54

55
کدام خط ، خط عمودی است که از حالت ایستا و سکون خارج گشته و متحرک شده 

است؟
3     خط منحنی       خط اریب خط شکسته        خط افقی



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1   بافت        حجم  خط        نقطهکدام عنصر بصری بیان کننده ی جایگاه در فضا می باشد؟56

4    مربع       لوزی    مثلث        دایرهکدام شکل نمادی از مکان و معرف زمین می باشد؟57

1   بافت تصویری       بافت المسه ای     بافت بصری       بافت ترسیمیشکل می گیرد؟ (خط ، نقطه و سطح)کدام بافت با استفاده از عناصر بصری 58

3    کره       منشورهرم       مخروطکدام یک از احجام هفتگانه دو قاعده ی مساوی دارد؟59

2    تلفیقی      پیکتوگرام     منوگرام      لگوتایپکدام گزینه نشانه هایی هستند که نوشتار آن ها ابتدای نام موضوع است؟60



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

4    همه موارد      غیرواقعی     ذهن گرایی      سورئالیسمشکلی که هنرمند با ساده کردن اشیاء واقعی به وجود می آورد ، چه نامیده می شود؟61

T3 خط کش  خط کش انعطاف پذیر خط کش پالستیکی شابلونجهت ترسیم منحنی های طویل از کدام ابزار استفاده می شود؟62

34 و 2 گزینه های  کنستراکتیویسم ساختمانیاکسپرسیوکدام حالت خط، قبالً توسط هنرمند پیش بینی شده است؟63

1 فضا سطح خط نقطهکدام عنصر بصری مبدأ پیدایش فرم می باشد؟64

1حس سبکی حس سنگینی میل به خروج عدم تمایل به تفسیرنقطه اگر به انتهای کادر بچسبد، کدام حالت را القا می کند؟65



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3 کره مربع دایره مثلثطبق نظر فیثاغورث کدام شکل نماینده ی وحدت گونه ها است؟66

4 مخروط هرم مکعب کرهکدام گزینه از احجام پایه ی هندسی نمی باشد؟67

2کادر تقسیمات طالییتناسب تعادلاصول اولیه ی اثر هنری که رابطه ی هماهنگ میان اجزا را معین می کند، چیست؟68

31 و 2 گزینه های  تعادل غیرمتقارن تعادل غیرقرینه تعادل قرینهکدام تعادل ایستا و خالی از هیجان است؟69

3 تباین موقعیتی تباین بافتیتباین جهتی تباین شکلیمیان دو شکل هموار و ناهموار کدام تباین وجود دارد؟70



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2 تکرار موجی تکرار یکنواخت تکرار متناوب تکرار تکاملیتغییر فصل های سال دارای کدام ریتم می باشد؟71

3 نشانه های منوتایپ نشانه های پیکتوگرام نشانه های منوگرام نشانه های تصویریکدام یک از نشانه ها وظیفه ی راهنمایی مخاطب را دارند؟72

1 نرده ایمنی چراغ راهنمایی تابلوها خط کشیکدام گزینه از عالئم عمودی نمی باشد؟73

23 و 1  گزینه        اکسپرسیو کنتراکتیویسم      ساختمانیکدام حالت خط با استفاده از حرکات تند دست بر روی کاغذ ایجاد می شود؟74

1   حجم       بافت نقطه       خطکدام عنصر بصری اساس و پایه ی طراحی می باشد؟75



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

76
با تکرار نقطه در کنار یکدیگر به صورت منظم یا غیرمنظم کدام عنصر بصری به وجود 

می آید؟
4      سطح       خط   نقطه تأکید        حجم

1مکعب        دایره   مربع        مثلثکدام شکل هندسی اگر بر قاعده اش باشد از پایدارترین اشکال می باشد؟77

3    تناسب       کادر    مقاطع طالیی       نقطهاولین عاملی که چشم بیننده با آن تماس پیدا می کند چیست؟78

2     همه موارد     تعادل غیرمتقارن  تعادل قرینه     تعادل غیرقرینهبرای داشتن حالت رسمی و خشک از کدام تعادل می توان استفاده نمود؟79

1   تیرگی و روشنی      رنگهای مکمل   کمیت     رنگ های اشباعمیزان قدرت و ضعف رنگها تحت کدام عنوان بیان می شود؟80



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

81
در کیفیات و عناصر باعث یکنواختی و ناپایداری اثر می ................ عدم بهره گیری از 

شود ؟
4    کنتراست   تعادل     ریتم      تناسب

2 نقالهپرگار پیستوله شابلون از کدام ابزار جهت ترسیم قوس های نامتقارن استفاده می شود؟82

1مستطیلدایرهمربعمثلثپرتحرک ترین شکل هندسی کدام شکل است ؟83

3 مستطیل مربع مثلث دایرهکدام شکل هندسی کاملترین چهارضلعی و از زیباترین اشکال است؟84

4 بافت بصری بافت المسه ای بافت تصویری بافت ترسیمیکدام نوع بافت ویژه ی سطوح دوبُعدی می باشد؟85



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1 ریتم متناوب ریتم یکنواخت ریتم تکاملی ریتم موجیفضای معماری دارای چه ریتمی می باشد؟86

2 پیکتوگرام منوگرام لگوتایپ منوتایپنشانه هایی که براساس نام کامل موضوع باشند چه نامیده می شوند؟87

4 نرده ایمنی گل میخ ها نوشته ها خط کشیکدام گزینه از عالئم عمودی راهنمایی و رانندگی می باشد ؟88

1 کاغذ کالک مقوای فابریانو کاغذ معمولی کاغذ و مقوای گالسهکارهای رنگی و یا اعال را معموالً روی کدام کاغذ چاپ می کنند؟89

3 نور و رنگ خط سطح نقطهکدام عنصر بصری به عنوان پایه ی اصلی طرح قابل مشاهده است؟90



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1 بافت دایره خط نقطهکدام عنصر بصری تجزیه ناپذیرترین عنصر در ارتباط بصری است؟91

2مثلث مربع دایره نقطهکدام شکل هندسی دارای مرکزیت بوده و به جانب درون توجه دارد؟92

4 همه موارد وحدت توازن تعادلکدام گزینه از اهداف ترکیب بندی می باشد؟93

4 بافت ترسیمی بافت المسه ای بافت تصویری بافت های بصریکدام بافت با استفاده از عناصر بصری به وجود می آید و به صورت تجربی می باشد؟94

95
در کدام ریتم فرم ها و شکل ها به موازات هم تکرار می شوند که از لحاظ دید بصری 

دارای انضباط هستند؟
4 ریتم در تکرار ریتم در اندازه ریتم در رنگ ریتم متناوب



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3 مقوای فابریانو مقوای گالسه کاغذ پوستی کاغذ معمولیبهترین زمینه برای کار با قلم فلزی و راپیدوگراف کدام گزینه است؟96

97
کدام گزینه معیار مهمی برای ارزیابی روابط موجود بین اجزای تشکیل دهنده یک اثر 

هنری می باشد؟
1 تعادل   کمپوزیسیونترکیب بندیکادر

4    نقطه   سطح   کادر خطکوچکترین واحد سازنده ی هر تصویر چیست ؟98

1  زمین   آبهواآتش مثلث متساوی الساقین با کدام عنصر در ارتباط می باشد ؟99

3   فرش  عکاسی   صفحه آرایی نقاشیکدام گزینه از کاربردهای تناسب طالیی نمی باشد ؟100



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

4  کنتراست ته رنگ   کنتراست در زمان   کنتراست کمیت کنتراست کیفیتاز رنگ های خالص برای رسیدن به کدام کنتراست استفاده می شود ؟101

3 ترکیب قرینهترکیب حلزونی  ترکیب دایره ای ترکیب متمرکزکدام ترکیب بندی به چشم می خورد ؟ (ص)در نقاشی معراج پیامبر اسالم 102

103
رایج ترین ابزار اثرپذیر مورد استفاده در بیشتر رشته های هنری تجسمی کدام گزینه 

می باشد؟
1راپیدوگرافمداد مقوا کاغذ

3 ایجاد سایه روشن ایستایی توازنتعادلکدام گزینه از کابردهای خط نمی باشد؟104

4 دایره منحنی باز مثلث مربع کاملترین شکل منحنی کدام گزینه است؟105



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1 ضرب آهنگریتم خط نقطهدر موسیقی فاصله بین سکوت وصدا چه نام دارد؟106

3 مربع، مثلث، مکعب مثلث، دایره،مربع دایره، مربع، هرم کره، مکعب، هرمکدام گزینه سطوح پایه هندسی را شامل می شود؟107

4بافت تصویری بافت ترسیمی بافت ترسیمی بافت بصریهنرمندان درکدام روش ایجاد بافت از تکنیک کالژ استفاده می کنند؟108

4 مجسمه سازی صفحه آرایی طرح های صنعتی هنر خوشنویسیدر کدام گزینه از نسبت طالیی استفاده نشده است؟109

1بینهایتهشت نقطه پنج نقطه چهار نقطههر کادر دارای چند نقطه طالیی است؟110



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3 تعادل جنبشی تعادل غیرمتقارن تعادل متقارنتعادل قرینهکدام تعادل فعال، پرتحرک و پویا است؟111

2 کنتراست مکمل کنتراست همزمان کنتراست کیفیت کنتراست ته رنگحالت خلوص و اشباع رنگ اشاره به کدام کنتراست رنگ دارد؟112

113
کدام نوع ریتم از شکل ها و فرم های مشابه تشکیل شده که از نظر اندازه و جهت 

یکسان هستند؟
1 ریتم در اندازه تکرار تکاملی تکرار متناوب تکرار یکنواخت

4 ترکیب بندی قرینهترکیب بندی دایره ای ترکیب بندی متمرکز ترکیب بندی غیرقرینهکدام ترکیب بندی معرف زمان، توازن و ایستایی است؟114

2گرافیککاغذ طراحیکادرسطحتصویر فضا یا محدوده ای که اثر تجسمی در آن ترسیم می شود، چه نام دارد؟115



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2بافت نقطه چینیبافت المسه ایبافت بصریبافت تصویریایجاد سایه  روشن در تصاویر از کدام نوع بافت می باشد؟116

34 و 2گزینه پوینتلیسمنقطه چینیامپرسیونیسمدر کدام روش نقاشی تصویر از کنارهم گذاشتن نقطه های رنگی به وجود می آید؟117

1سطحبافتخطحجماز به هم پیوستن سطوح با یکدیگر کدام عنصر بصری به وجود می آید؟118

1تابلوهانرده ایمنیچراغ راهنمایینوشته ها و نقش هاکدام گزینه از عالئم افقی راهنمایی و رانندگی می باشد؟119

3سطوح هندسیسطوح پایه ی هندسیسطوح غیرهندسیسطوح ارگانیکسطح های متعدد منظم و غیرمنظم از کدام سطوح به دست می آیند؟120



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

121
کدام عامل در ترکیب یک اثر سبب می شود تا انرژی بصری عناصر یکدیگر را خنثی 

کنند؟
1تناسب میان اجزاوجود ترکیب موفقتعادل میان اجزاعدم هماهنگی میان اجزا

4بافت ترسیمیبافت تصویریبافت المسه ایبافت بصریکدام بافت دارای تأثیرات بسیار خیال انگیز می باشد ؟122

123
از حرکت مربع یا مستطیل حول محور عمود به روی یکی از اضالع خود کدام حجم 

بوجود می آید ؟
3مخروطاستوانهمنشورمکعب

2مخروطمنشورکرههرمکدام حجم گستره ندارد و از سه طرف به یک شکل دیده می شود ؟124

3حجم غیرواقعیحجم توخالی حجم مجازیحجم توپردرکدام نوع از صورت های حجم، فقط سطح جانبی حجم پوشیده شده است؟125



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

24 و 1گزینه تقارنکمپوزیسیونترکیب بندیکدام گزینه باتوجه به هماهنگی میان عناصر و اجزای یک اثر ایجاد می شود؟126

4همه موارددرک عناصر بصریمواد و ابزارشناخت امکاناتدرک درست از یک اثر تجسمی به کدام عوامل بستگی دارد؟127

128
انسان در ابتدایی ترین عالئم نوشتاری از کدام گزینه برای ایجاد ارتباط استفاده 

می  کرده است؟
2همه مواردکلماتتصاویرحروف

24 و 1گزینه مبانی هنرهای معاصرمبانی هنرهای بصریمبانی هنرهای تجسمیاصول مشترک هنرهایی که به صورت بصری ارائه و یا دیده  می شوند، چه نام دارد؟129

4همه مواردرنگتیرگی و روشنیاندازهپیام های بصری شامل چه اطالعاتی درباره خصوصیات ظاهری اشیا می باشد؟130



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

انرژی های بصری بیرون کادرشکل کادرترکیب بندیهنرمند با توجه به کدام عامل عناصر بصری را در اثر خود سازمان دهی می  کند؟131
انرژی های بصری از درون به 

بیرون
2

3تیرگی و روشنیعرضجرماندازهکدام گزینه از ویژگی های نقطه نمی باشد؟ 132

1بافتسطحخطنقطهاولین تماس ابزار با صفحه کدام عنصر بصری را به وجود می آورد؟133

134
شکل گیری جسمی با حجم نسبتاً کوچک در فضا کدام عنصر بصری را به وجود 

می آورد؟
3خطنقطهدایرهکره

135
کدام گزینه نقش تعیین کننده ای در تشخیص دادن نقطه ی تجسمی و معنا پیداکردن 

آن دارد ؟
4کادرتیرگی و روشنی نقطهاندازه نقطهشکل نقطه



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2منفی-مثبتریتم-فضا انبساط-انقباضنقطه-نقطه تأکیدبا تراکم و پراکندگی نقاط به ترتیب کدام مفاهیم به وجود می آیند؟ 136

کدام گزینه تعریف خط از نظر ریاضی است؟137
طولی است بی عرض با نقطه 

شروع و به نقطه ختم می شود

کوچک ترین عنصر 

تشکیل دهنده موضوعات 

هنرهای بصری

نقطه ای که حالت ایستایی 

خود را از دست داده و به یک 

عنصر فعال درآمده است

1همه موارد

3خط نسبی استدارای انرژی متمرکزدارای انرژی فعالقابل اندازه گیریکدام گزینه از ویژگی های خط نمی باشد؟ 138

2خط منحنیخط مایلخط افقیخط عمودیکدام نوع خط نمایشگر سکون، آرامش و اعتدال است ؟139

140
برای نشان دادن تحرک، پویایی و عدم سکون در یک اثر هنری از کدام خط استفاده 

می شود؟
4خط مایلخط شکستهخط افقیخط عمودی



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3خط مایلخط منحنیخط شکستهخط افقیکدام نوع خط برای نشان دادن مالیمت و مالطفت کاربرد دارد؟ 141

1منظم یا غیرمنظمبریده بریده یا ممتدضخیم و نازکبلند و بزرگکدام گزینه از شرایط مسیرحرکت خطوط نمی باشد؟142

3تیرگی و روشنینرمی و سختیسایه روشنحجمحالت خطوط، جنسیت و بافت اشیا را از کدام لحاظ مشخص می کند؟143

2کنتراکتیویسمساختمانیامپرسیونیستاکسپرسیونیستیدر کدام آثار خط فاقد صراحت است و از ثبات و پایداری برخوردار نیست؟144

3حجمسطحنقطهخطکدام عنصر بصری دارای دو بُعد طول و عرض است؟145



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1ریتمحجمخطسطحاگر نقطه در دو بُعد گسترش یابد کدام عنصر بصری تشکیل می شود؟ 146

2بافتنقطه تأکیدخطسطحبا تکرار نقطه در یک جهت و در یک مسیر کدام عنصر بصری به وجود می آید؟147

3لوزیدایرهمثلثمربعکدام سطح هندسی دارای حرکتی جاودانه و مداومی است؟148

4دایرهمستطیلمثلثمربعکدام شکل هندسی نمادی از نرمی، لطافت و درون گرایی است؟149

1منشوردایرهمثلثمربعکدام شکل هندسی دارای صالبت و استحکام است و نمادی از مردانگی است؟150



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3آتشزمینهواآبمثلث متساوی االضالع با کدام عنصر در ارتباط است؟151

2زمینهواآتشآبمثلث متساوی الساقین با کدام عنصر در ارتباط است ؟152

4حجمبافتسطحخطبا گسترش نقطه در سه بُعد کدام عنصر بصری به وجود می آید؟153

1همه مواردپرسپکتیوحجم واقعیحجم مجازیحجمی که ملموس و مادی نباشد ولی از نظر بصری وجود داشته باشد، چه نام دارد؟154

3استوانهمخروطمنشورهرماز چرخش مثلث حول محور عمودی خودش کدام حجم به وجود می آید؟155



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2مخروطمکعبکرههرماز چرخش دایره به دور محور قطری خودش، کدام حجم ساخته می شود؟156

4حجمسطح نقطهخطکدام گزینه عنصر اصلی کار مجسمه سازان است؟ 157

کدام گزینه از روش  های ابداع شکل های جدید از شکل های ساده و پایه است؟158
برداشتن قسمت هایی از شکل 

ساده و تغییر دادن آن

ترکیب و کنارهم قرار دادن دو 

یا چند شکل ساده

شکستن اشکال ساده و ترکیب 

مجدد آن ها
4همه موارد

1کمپوزیسیونترکیب بندی غیرمتقارنترکیب بندی غیرقرینهترکیب بندی قرینهدرکدام ترکیب بندی سازمان دهی عناصر از ساده ترین نوع توازن بصری است؟ 159

160
در کدام ترکیب بندی شکل ها و عناصر ترکیب باتوجه به محورهای افقی، عمودی و 

مورب که کادر را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنند سازمان دهی می شوند؟
34 و 2گزینه ترکیب بندی متقارنترکیب بندی قرینهترکیب بندی غیرقرینه



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2ترکیب بندیوجهبافتیالظاهر خاص سطوح و رویه هر شی و هر شکل چه نام دارد؟161

2کالژجنسیت سازیتأثیرش در آثار مختلفشبیه سازیکدام گزینه هدف از بافت ترسیمی می باشد؟ 162

1تکرارریتمتعادلتناسبکدام مفهوم به رابطه ی متناسب میان اجزای اثر با یکدیگر و با کل اثر داللت دارد؟163

34 و 1گزینه تناسبات طالییمستطیل طالییتقسیمات طالییاصول و قواعدی که تناسب در اندازه  ها از آن پیروی می کند چه نام دارد ؟164

1همه مواردتعادل غیر متقارنتعادل غیرقرینهتعادل قرینهکدام گزینه ساده ترین روش ایجاد تعادل بصری است؟165



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2ترکیب بندیتعادل غیرمتقارنتعادل متقارنتعادل غیرقرینه.گفته می شود................. به تقسیم بندی مساوی و برابر اشیا و فضاهای گوناگون 166

167
استفاده کرده اند انرژی بصری پرتحرک و .................. در ترکیب هایی که از تعادل 

.پویاتر احساس می شود
2ترکیب بندیتعادل متقارنتعادل غیرقرینهتعادل قرینه

168
در کدام تعادل سطح بصری اثر به صورتی فعال و پیچیده با مخاطبان ارتباط برقرار 

می کند؟ 
3تناسب میان اجزاتعادل غیرمتقارنتعادل متقارنتعادل قرینه

4توازنتعادلترکیب بندیتناسببیان کننده روابط متعادل عناصر بصری در یک ترکیب غیرمتقارن چه نام دارد؟169

2توازنتکرارریتمترکیب بندیبه تکرار ، تغییر و حرکت عناصر بصری در فضای تجسمی چه گفته می شود ؟170



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3تکرار موجیتکرار یکنواختتکرار متناوبتکرار تکاملیکدام نوع ریتم دارای نظمی خشک و غیرقابل انعطاف است؟171

172
در کدام نوع ریتم یک عنصر بصری تکرار می شود اما تکرار آن با تغییرات متنوع 

خواهد شد؟
1تکرار موجیتکرار تکاملیتکرار یکنواختتکرار متناوب

173
در کدام ریتم یک عنصر بصری از یک مرتبه و حالت خاص شروع می شود و به تدریج 

با تغییراتی به وضعیت و یا حالتی تازه تر می رسد؟
4تکرار تکاملیتکرار موجیتکرار متناوبتکرار یکنواخت

2تکرار تکاملیتکرار متناوبتکرار موجیتکرار یکنواختتآثیر حرکت باد روی شن های صحرا دارای چه نوع ریتمی است؟174

4همه مواردعناصر بصریاجزافاصله ها و ابعادمفهوم فضا در هنرهای تجسمی باتوجه به کدام گزینه ها معنا پیدا می کند؟175



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1فضای همزمانفضای وهمیفضای غیرواقع گرافضای واقع گرابرای نشان دادن عمق و دوری و نزدیکی از کدام فضاسازی استفاده می شود؟176

3تغییر وضوحشفاف نماییتغییر رنگ وتیرگیتغییر اندازهکدام گزینه از روش های ایجاد فضای سه بُعد نمایی نمی باشد؟ 177

2تغییر وضوحتغییر رنگتغییر اندازهتغییر رنگدر کدام روش از سه بعدنمایی، فاصله ی میان شکل ها کمتر می شود؟178

179
در کدام روش از سه بعدنمایی شدت و درجه ی خلوص رنگ در فاصله ی دور کاهش 

می یابد و به خاکستری می گراید؟
3هیچکدامتغییر رنگ و تیرگیتغییر وضوحتغییر اندازه

تغییر تناسب و تعادلکدام گزینه از روش های ایجاد فضای دو بعدنما نمی باشد؟180
ترسیم یک شکل از زوایای 

مختلف
1روی هم قرار دادن اشکالشفاف نمایی



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

181
در آثار نقاشی ایران قدیم کدام روش فضاسازی به ایجاد یک فضای تجسمی گسترده 

برای روایت گری موضوعات داستانی کمک می کرده است؟ 
4فضای تلفیقیفضای غیرواقعیفضای وهمیسه بعدنمایی

2فضای دوبعدنماییفضای تلفیقیفضای وهمیفضای همزماندر آثار هنرمندان رمانتیک و سورئالیست کدام شیوه فضاسازی دیده می شود؟ 182

3مصور کردننوشتننقاشی کردنخراشیدنواژه ی گرافیک به چه معناست؟183

24 و 1گزینه نوشتنحک کردنخراشیدنریشه ی واژه ی گرافیک به چه معناست؟184

4ابزارهای اثرپذیرابزارهای کمکیابزارهای فرعیابزارهای اثرگذارسطوحی که بر روی آن متن یا اشکال را می توان نوشت یا طراحی کرد،چه نام دارند؟185



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3نقالهپوست درختانزغالگونیاکدام گزینه از ابزارهای اثرپذیر می باشد؟186

2ابزارهای فرعیابزارهای کمکیابزارهای اثرگذارابزارهای اثرپذیرابزارهایی که از آن ها برای رسم، کشیدن و نوشتن متن استفاده می شود چه نام دارند؟187

3همه مواردزغالمرکبمدادابتدایی ترین وسیله  اثرگذار چیست؟ 188

A4A51سه ورقیچهارونیم ورقی سانتی متر، چه نامیده می شوند؟70×100در چاپ اوراق تبلیغاتی کاغذهایی با اندازه 189

A4A32سه ورقیچهارونیم ورقی سانتی متر، چه نامیده می شوند؟60×90در چاپ اوراق تبلیغاتی کاغذهایی با اندازه 190



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

4کاغذ گالسهکاغذ کالککاغذ معمولیکاغذ فابریانوکدام کاغذ مرغوب ترین نوع کاغذ است؟ 191

3کاغذ طراحیکاغذ فابریانوکاغذ معمولیکاغذ گالسهبرای کار با موادی که حالل  آن ها آب است، کدام کاغذ مناسب است؟ 192

2رنگیگرافیتیراپیدوگرافکنتهکدام گزینه از انواع مداد نمی باشد؟193

1اتودHBمدادهای Bمدادهای Hمدادهای کدام نوع از مدادهای گرافیتی خطوط کم رنگ تر و نازک تری ایجاد می کنند؟ 194

3قلم موقلم فلزیراپیدوگرافاتودکدام گزینه به قلم فرانسه معروف است؟195



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

196
درجه از کدام ابزار فرعی و کمکی استفاده 90 و 60، 45، 30جهت ترسیم زوایای 

می شود ؟
4گونیاخط کشپرگارنقاله

T1خط کش پیستولهشابلونپرگارجهت ترسیم قوس  های متقارن از کدام ابزار فرعی و کمکی می توان استفاده کرد ؟197

2نقالهخط کششابلونپیستولهبرای ترسیم شکل   های آماده مانند مربع و مثلث از کدام ابزار می توان استفاده کرد؟198

3هیچکدامکاترمداد تراشقیچیبرای برش کاغذ و تراشیدن مداد و قلم از کدام وسیله می توان استفاده کرد؟199

4ترکیب بندینور و رنگبافتسطحکدام گزینه از عناصر اولیه مبانی بصری نمی باشد؟200



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1کنستراکیویسمامپرسیونیستیساختمانیاکسپرسیوکدام حالت خط با ضربه هایی سریع و مقطع بر روی کاغذ کشیده می شود؟201

3کنستراکیویسماکسپرسیوامپرسیونیستساختمانیکدام حالت خط تصور و احساس آنی هنرمند را نشان می دهد؟202

2خط مایلخط شکستهخط منحنیخط افقیکدام نوع خط دارای حرکتی لغزنده و روان بوده و نوازشگر چشم و اعصاب می باشند؟ 203

3خط شکستهخط اُریبخط افقیخط عمودیرعد در آسمان و سراشیبی زمین بیان کننده کدام نوع خط هستند؟204

4خط شکستهخط اُریبخط افقیخط عمودیکدام خط دارای حالت خشن، سخت و برنده است؟205



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

206
و در کادر عمودی جهت حرکت ...........................در کادر افقی جهت حرکت چشم از 

.است......................... چشم از 
24 و 1گزینه از مرکز، از بیرون به درونراست به چپ، پایین به باالچپ به راست، باال به پایین

2کادر بیضیکادر مثلثکادر افقیکادر عمودیهنرمند برای نشان دادن وسعت دریا و آسمان از چه کادری می تواند استفاده کند؟207

1کادر دایرهکادر مربعکادر مستطیلکادر مثلثبرای نشان دادن عالمت خطر و هشدار از کدام کادر می توان استفاده کرد؟ 208

3بیضیگرد و کرویمثلثمربعکدام گزینه طبیعی ترین و معمول  ترین شکل نقطه است؟209

2تأکیدتیرگی و روشنی نقطهفضاانبساط و انقباضباتوجه به اندازه نقطه و ترکیب آن ها کدام مفهوم ایجاد می گردد؟ 210



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

4نقطهحجمسطحخطکدام عنصر به صورت هسته و نیروی متمرکز تصویری، اولین مولد فرم و فضا است؟ 211

212
سطوحی که شکل منظم نداشته و از نظم و ترتیب خاصی پیروی نمی کنند چه نام 

دارند ؟
2همه مواردسطوح هندسیسطوح غیرهندسیسطوح منظم

1تکرار یکنواختمثلثمربعدایرهچرخش شب وروز، هفته ها و ماه ها و فصول دارای کدام شکل هندسی هستند؟ 213

214
کدام شکل هندسی بیش از هر نماد دیگر و به عنوان جهانی ترین صورت در زبان 

نمادها بکار گرفته شده است ؟
2مستطیلمثلثمربعدایره

215
از نظر افالطون کدام شکل هندسی نماینده ی هماهنگی است که عالی ترین فضیلت به 

شمار می آید؟ 
4مربعمثلثدایرهمستطیل



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3بافت نقطه چینیبافت بصریبافت ترسیمیبافت المسهقوه ی بینایی ارزش های هنری کدام بافت را از نظر شکل و فرم مشخص می کند؟216

2بافت حسیبافت نقطه چینیبافت تصویریبافت المسه ایدر آثار نقاشان طبیعت گرا و مجسمه سازان کدام روش بافت دیده می شود؟217

4همه مواردتجربیات بصریاندیشه هنرمندذهن هنرمندویژگی بافت های ترسیمی با کدام عوامل ارتباط دارد؟218

219
کدام عنصر بصری به خاصیت حقیقی یا مجازی و توهم گونه سطوح قابل لمس اشاره 

دارد؟
3تناسببافتحجم واقعیسطح

220
سطحی که در فضا حرکت نموده و در عمق گسترش یابد، کدام عنصر بصری را به 

وجود می آورد؟ 
4حجمبافتنقطهخط



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1هرممکعبدایرهکرهکدام حجم در تمام شرایط دارای تعادل است مگر در سراشیبی قرار گیرد؟221

4هفت وجهشش وجهپنج وجهچهار وجههرم مسدس القاعده دارای چند وجه است؟222

1مخروطمکعب مربعمکعب مستطیلمنشورتعداد وجوه کدام حجم تابع تعداد اضالع قاعده ی آن است؟223

2خامس القاعدهمسدس القاعدهمربع القاعدهمثلث القاعدهپهلو چیست؟4نام دیگر منشور 224

4سطح دایرهسطح فوقانیسطح تحتانیسطح جانبیکدام گزینه از سطوح استوانه نمی باشد؟225



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

226
فیدیاس مجسمه ساز مشهور یونان باستان در ساختن معبد پارتنون از کدام شکل 

استفاده کرده است؟ 
2مربع جادوییکادرمستطیل طالییمربع

227
نقطه تقسیم که با استفاده از تناسب طالیی در چهارگوش ها به وجود می آید، چه نام 

دارد؟
3کادر طالیینقطه طالییمستطیل طالییعدد طالیی

228
بکارگیری کدام گزینه در یک اثر حجمی روابط مناسبی میان فرورفتگی و 

برجستگی ها، فضای منفی و فضای مثبت بافت ها و سطوح مختلف می تواند ایجاد کند؟ 
1همه مواردکادرترکیب بندیتناسب طالیی

2حس المسهگوشچشمذهن.را تربیت کرد................. برای درک تعادل بصری باید 229

4همه مواردتراکمموقعیتاندازهکدام گزینه از عوامل افزایش نیروی یک فرم است ؟230



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

231
تشکیل شدن یک شکل یا حجم در دو اندازه کامالً مساوی به طوری که شکل دقیقاً 

روی هم منطبق گردد، چه گویند؟
4تقارنکمپوزیسیونترکیب بندیتناسب

2تعادل ایستاتعادل متقارنتعادل غیرقرینهتعادل قرینه.گویند............... به تقسیم بندی غیرمساوی اشیا و فضاهای گوناگون232

1تقارنتعادل قرینهتعادل متقارنتعادل غیرمتقارندر طرح معماری خانه  های مدرن از کدام تعادل استفاده شده است؟233

3کیفیتاندازههمزمانته رنگکدام گزینه از انواع کنتراست رنگ نمی باشد؟234

2رنگ های درجه سومرنگ های درجه دومرنگ های اصلیرنگ های مکملکدام دسته از رنگ ها شدیدترین کنتراست ته رنگ را دارا می باشند؟235



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

4سیاه وسفیدرنگ های آبی و زردرنگ های اصلیرنگ های مکملکدام گزینه در صورت ترکیب شدن با رنگ ها از میزان کنتراست ته رنگ  آن ها می کاهد؟236

32 و 1گزینه نزدیک تر- عقب ترعقب تر-نزدیک ترنزدیک تر- دورتررنگ های گرم و رنگ های سرد به ترتیب در یک اثر چگونه دیده می شوند؟237

4قوه بیناییقوه شنواییقوه چشاییقوه المسهسردی و گرمی رنگ ها با کدام قوه قابل احساس است؟238

1رنگ های  تیرهرنگ های مکملرنگ های اصلیرنگ های ناخالصدرخشش و درجه ی خلوص یک رنگ، در مجاورت با کدام رنگ ها بیشتر می شود؟239

240
برای به نمایش گذاشتن اوج درخشش رنگ ها و جذابیت ها از کدام کنتراست استفاده 

می شود؟ 
3کنتراست سرد و گرمکنتراست کیفیتکنتراست مکملکنتراست ته رنگ



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

4همه موارددرخششگرمیخلوصکدام عوامل در ایجاد کنتراست کمیت تأثیر قوی دارند؟241

2کنتراست همزمانکنتراست مکملکنتراست کمیتکنتراست کیفیترابطه ی بزرگی و کوچکی سطوح رنگین کدام کنتراست را به وجود می آورد؟ 242

243
و یک لکه ی ...................... یک لکه ی تیره در میان رنگ های روشن نیاز به سطح 

.دارد.................... روشن برای جلوه کردن در میان رنگ های تیره نیاز به سطح 
1کوچکتر-کوچکتربزرگتر-بزرگتربزرگتر-کوچکتر کوچکتر- بزرگتر

244
جهت هماهنگی بصری بین دو رنگ بنفش و زرد، وسعت سطح رنگ بنفش باید چند 

برابر باشد؟
2برابر5برابر4برابر3برابر2

245
جهت هماهنگی بصری بین دو رنگ آبی  و نارنجی وسعت سطح رنگ آبی باید چند 

برابر باشد؟
3مساویبرابر4برابر3برابر2



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

246
جهت هماهنگی بصری بین دو رنگ سبز و قرمز وسعت سطح رنگ قرمز باید چند 

برابر باشد؟
4مساویبرابر4برابر3برابر2

247
کدام گزینه ارتباطی منطقی و در عین حال تضادی را میان اجزا و عناصر مختلف یک 

ترکیب بیان می کند؟
3تقارنکنتراستتناسبترکیب بندی

248
در هنرهای تجسمی کدام گزینه بیانگر کیفیتی حسی، ناشی از عملکرد متقابل دو یا 

چند خصوصیت متضاد عناصر بصری است؟
1تعادلتناسبضرب آهنگکنتراست

4تباین رنگیتباین جهتیتباین شکلیتباین موقعیتیگرمی، دارای کدام حالت تباین هستند؟-روشنایی، سردی-تاریکی249

1تباین جاذبه ایتباین شکلیتباین فضاییتباین بافتیمات، دارای کدام حالت تباین هستند؟-لطیف، براق-خشن250



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2تباین شکلیتباین موقعیتیتباین جهتیتباین اندازه ایدو فرم که روبروی همدیگر قرار گرفته اند دارای چه نوع تباینی هستند؟251

3تباین بافتیتباین موقعیتیتباین شکلیتباین جهتیخارج از مرکز، دارای کدام حالت تباین هستند؟-پایین، مرکزی-باال252

4تباین فضاییتباین جاذبه ایتباین شکلیتباین موقعیتیسه بعدی، دارای کدام حالت تباین هستند؟-پسرفته، دوبعدی-گسترده، پیشرفته-متراکم253

23 و 1گزینه ناهموار- هموارسنگین- سبک ناپایدار-پایدارکدام گزینه از انواع تباین جاذبه ای نمی باشد؟254

255
با قرار دادن فرم های واحد در حاشیه ی دوضلع مقابل چهارچوب، در فاصله ی بین آن ها 

کدام گزینه را می توان ایجاد کرد؟
3تراکمکششسکونآشفتگی



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

4تباین فضاییتباین بافتیتباین جهتیتباین اندازه ایرویارویی فرم های واحد مثبت و منفی کدام تباین را ایجاد می کنند؟256

257
اگر همه فرم های موجود در یک کادر با شکل و اندازه های متفاوت  هم رنگ باشند در 

آن چه نوع ریتمی وجود دارد؟
1ریتم در تناوبریتم در اندازهریتم در تکرارریتم در رنگ

34 و 2گزینه ضرب آهنگریتمترکیب بندیدر موسیقی روند مکرر امواج صوتی که به فاصله ای معین ظاهر می شود چه نام دارد؟258

2ریتم در رنگریتم در اندازهریتم در تکرارریتم در تناوبکدام ریتم دارای انظباط ویژه، رسمی و فنی است؟259

3ریتم تکاملیریتم تکراریریتم متناوبریتم موجیضربان قلب دارای چه ریتمی است ؟260



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1ریتم یکنواختریتم در تکرارریتم در اندازهریتم در تناوبدر کدام نوع ریتم تنوع، تحول و دگرگونی ایجاد می شود؟261

262
در کدام روش ایجاد ریتم یک عنصر بصری تکرار می شود، اما تکرار آن با تغییرات 

متنوع خواهد شد؟
3ریتم موجیریتم متناوبریتم یکنواختریتم در اندازه

4ریتم تکاملیریتم متناوبریتم یکنواختریتم موجیحرکت و تغییر ماه از هالل باریک تا قرص کامل دارای چه نوع ریتمی است؟263

2ترکیب بندیتعادلریتمتناسبکدام گزینه نبض یک اثر هنری است؟264

3هیچکدامسه بعدی-دوبعدینقطه-خطدوبعدی-سه بعدی.در حجم به وجود می آید.................. درسطح و ................. ریتم به صورت 265



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

266
در هنرهای سنتی از جمله فرش، تذهیب و کاشی کاری کدام نوع ترکیب بندی دیده 

می شود؟
1ترکیب بندی حلزونیترکیب بندی متمرکزترکیب بندی غیرمتقارنترکیب بندی قرینه

ترکیب بندی متقارنکدام نوع ترکیب بندی در نگارگری ایران بسیار دیده می شود؟267
ترکیب بندی متمرکز و 

غیرمتمرکز
2ترکیب بندی حلزونیترکیب بندی دایره ای

4ترکیب دایرهترکیب مثلثترکیب غیرمتمرکزترکیب متمرکزدر کدام نوع ترکیب چشم با حرکتی نرم وسیال در تمام سطح اثر به چرخش در می آید؟268

269
هستند، عموماً از استحکامی استثنایی .................. آثاری که دارای ترکیب بندی 

.برخوردار می باشند
2حلزونیدایره ایمثلثیقرینه

3ایستایی+ حرکتپویایی+ تعادل حرکت+ تعادلایستایی+ تعادل کدام فرمول مربوط به مستطیل است؟270



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1ایستایی+ حرکت پویایی+ تعادل پویایی+ حرکت حرکت+ تعادل کدام فرمول مربوط به دایره است؟271

در هنر غرب سورئالیسم یا غیرواقعی گرایی چه نوع نقاشی است؟272
نقاشی که با ساده کردن اشیا 

واقعی به وجود می آید

نقاشی از اشیا، تفکرات و 

رویاهایی است که واقعیت 

ندارند

2همه مواردنقاشی ذهن گرایی

4گزینه الف و جهنر بدون پرسپکتیوسورئالیسماستلیزهدر بیان علمی، روش نشان دادن اشیا یا موجودات به صورت دو بعدی چه نام دارد؟273

3نقطهنشانهسطحخطکدام عنصر بصری به منظور معرفی یک موضوع طراحی و ارائه می شود؟274

4نشانه های عالمتینشانه های تلفیقینشانه های تصویرینشانه های نوشتاریکدام گزینه از حالت های کلی نشانه نمی باشد؟275



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1نشانه های پیکتوگرامنشانه های تلفیقینشانه  های نوشتارینشانه های تصویریدر کدام نوع نشانه، عنصر بصری بکار رفته در آن ها تصویر است؟276

277
کدام نوع نشانه وظیفه راهنمایی مخاطب را دارد و این راهنمایی از طریق هشدار دادن 

در مورد اماکن خاص یا خودداری از انجام عملی است؟ 
2منوگرام هانشانه های نوشتارینشانه های تلفیقینشانه های تصویری

278
برای نشان دادن مسیرحرکت، خط عبوری و گذرگاه عابرپیاده خط کشی از چه رنگی 

استفاده می شود؟
3قرمزسفیدسیاهزرد

279
برای نشان  دادن مسیرهای انحرافی، مسیرهای ویژه و محل ایستگاه های وسایل 

حمل ونقل عمومی از چه رنگی باید استفاده کرد؟
2سیاه وسفیدقرمززردسفید

3تعادلسادگیتناسبتوازناستفاده از عناصر بصری اندک در طراحی نشانه، کدام ویژگی طراحی را نشان می دهد؟280



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

281
ضعیف و کم جلوه نشدن نشانه پس از ارائه کار رنگی آن، کدام خصوصیت طراحی 

نشانه را مشخص می کند؟ 
4قابلیت رنگ پذیریهماهنگیسادگیتوازن

1گویاییتناسبتعادلامکان تغییرابعادکوچک یا بزرگ کردن نشانه بدون تغییر شکل کلی آن از کدام خصوصیات نشانه است؟282

283
طراحی نشانه به طوری که با سوژه دیگر اشتباه گرفته نشود، کدام ویژگی عالئم را 

نشان می دهد؟ 
3تناسبگویاییجهت قرارگیریماندگاری تصویر

کدام گزینه از اصول و روش طراحی عالئم و نشانه ها است ؟284
طراحی نشانه چند برابر بزرگتر 

از متوسط ابعاد مورداستفاده

به کارگیری نسبت مناسب 

سطوح مثبت و منفی

طرح در یک کادر هندسی 

متداول قابل تعریف باشد
4همه موارد

285
در کدام روش طراحی، طراح باید مستقیماً یک نماد را در مقابل خود قرار داده و از 

روی آن طرحی به تناسب ایجاد کند؟
2خالصه سازیتجزیه کردنطراحی مستقیمطراحی غیرمستقیم



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1میل به خروجآرامشسنگینیسبکینقطه اگر در باالی کادر قرار بگیرد چه مفهومی را القا می کند؟286

4خط عمودیخط منحنیخط مایلخط افقی کدام نوع خط نمایشگر ایستادگی ، مظهر مقاومت و استحکام می باشد؟ 287

3انتزاعیاکسپرسیونیستامپرسیونیستطبیعت گرادر آثار کدام نقاشان ، خط با اغراق و صراحت بیشتری دیده می شود؟288

4مثلثمستطیللوزیذوزنقهکدام یک از شکل های زیر جزء سطوح اصلی و پایه هندسی می باشد؟ 289

4کره مکعب ،هرم   کره ، هرم ، دایره   مربع مثلث ، کره   مربع ، مکعب ، دایرهحجم های هندسی پایه کدامند؟290



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

24 و 1گزینه علمیافسانه ایتاریخیدر هنر ایران معموالً نقش برجسته سازی برای چه موضوعاتی رواج داشته است؟291

بافت های ترسیمی چگونه به وجود می آیند؟292
با استفاده از تراکم و تکرار 

خطوط درترکیب های متنوع

-با استفاده از لکه های تیره 

روشن و رنگی

با استفاده از مواد و ابزار های 

مختلف
4همه موارد

کدام عبارت صحیح میباشد؟293

در تعادل غیر متقارن همه 

چیزنسبت به محور های افقی 

، عمودی و مورب سنجیده 

می شوند

در ترکیب هایی که از تعادل 

غیر متقارن استفاده کرده اند 

انرژی بصری پرتحرک تر و 

پویاتر احساس می شود

ساده ترین روش برای ایجاد 

تعادل بصری تعادل غیر 

متقارن است

تعادل غیر قرینه کامالً طبیعی 

و سهل الوصول است
2

294
کدام دسته از تابلوهای راهنمایی و رانندگی برای اعالم خطر به رانندگان و آگاه کردن 

آنان از نوع خطر در راه ها است؟
4تابلوهای هشدار دهندهتابلوهای اخباریتابلوهای ایستتابلوهای حکم کننده و بازدارنده

2سرعت و قدرتقدرت و مشورتسرعت و دقتاعتماد به نفس نشان گر چیست ؟X و E نماد بین دو حرف FedEXدر لوگوی شرکت 295



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی سیاه وسفید
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2شش وجه و هشت یالهشت یال و شش وجهدوازده یال و شش وجهشش یال و دوازده وجهمکعب دارای چند یال و چند وجه است؟296

3 تفاله های مکانیکی، چاپ الیاف گیاهی، بسته بندی فیبرهای بازیافتی، بسته بندی تفاله های شیمیایی، چاپبافت کاغذ چیست و مقواها برای چه کاری استفاده می شوند؟297

298
قابل پذیرش بودن نشانه برای چندین دهه و کهنه نشدن آن، کدام ویژگی و 

خصوصیت نشانه است؟
3 هماهنگی فرهنگی ماندگاری تصویری گویایی قابلیت رنگ پذیری

299
در کدام نوع ترکیب بندی عناصر اصلی براساس ارزش های بصری در کادر قرار می 

گیرند؟
1    تعادل بصری      ترکیب بندی قرینه     ترکیب بندی متقارن      ترکیب بندی غیرمتقارن

1انتقال مؤثرتر پیامجلوه ی بیشتر معنیگویاتر شدن حالتیکنواختیکدام گزینه از مزایای بهره گرفتن از کنتراست در آثار هنری نمی باشد؟300


