
 
 وسفیدطراحی گرافیکی سیاهنمونه سؤاالت 

 های هنریریزی و آموزشدفتر برنامه
  

 کدام ابزار در ترسیم هندسه ی نقوش و طراحی سنتی کاربرد فراوان دارد؟  .1

 ب( پرگار  الف( گونیا      

  د( نقاله      Tج( خط کش      

 کدام عنصر بصری از عناصر اصلی در مینیاتورهای ایرانی می باشد؟   .2

  ب( خط    الف( نقطه       

 د( بافت                ج( سطح       

 خط عمودی است که از حالت ایستا و سکون خارج گشته و متحرک شده است؟ کدام خط ، .3

 ب( خط شکسته       الف( خط افقی        

 د( خط منحنی        ج( خط اریب      

 کدام عنصر بصری بیان کننده ی جایگاه در فضا می باشد؟   .4

 ب( خط    الف( نقطه       

 د( بافت                    ج( حجم        

 کدام شکل نمادی از مکان و معرف زمین می باشد؟  .5

 ب( مثلث     الف( دایره        

 د( مربع           ج( لوزی       

  )خط ، نقطه و سطح( شکل می گیرد؟ بافت با استفاده از عناصر بصریکدام  .6

 ب( بافت بصری       الف( بافت ترسیمی      

 د( بافت تصویری           ج( بافت المسه ای       

 کدام یک از احجام هفتگانه دو قاعده ی مساوی دارد؟  .7

 ب( هرم       الف( مخروط       

 د( کره        ج( منشور      

 گویند؟ ها چه میی میان رنگبه بررسی روابط و مقایسه .8

 ب( کنتراست مکمل      الف( کنتراست ته رنگ     

 د( کنتراست همزمان            ج( کنتراست رنگ     

 در کدام نوع ترکیب بندی عناصر اصلی براساس ارزش های بصری در کادر قرار می گیرند؟  .9

 ب( ترکیب بندی متقارن       ندی غیرمتقارنالف( ترکیب ب     

 د( تعادل بصری                  ج( ترکیب بندی قرینه      

 هایی هستند که نوشتار آن ها ابتدای نام موضوع است؟ کدام گزینه نشانه .10

  ب( منوگرام     الف( لگوتایپ      

 د( تلفیقی                   ج( پیکتوگرام      

 شکلی که هنرمند با ساده کردن اشیاء واقعی به وجود می آورد ، چه نامیده می شود؟  .11

 ب( ذهن گرایی      الف( سورئالیسم      

                د( همه موارد                ج( غیرواقعی      
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 میان یک شکل هندسی و یک شکل ارگانیک چه تباینی وجود دارد؟   .12

 ب( تباین بافتی       الف( تباین اندازه ای     

 د( تباین موقعیتی        ج(  تباین شکلی     

  شود؟ جهت ترسیم منحنی های طویل از کدام ابزار استفاده می .13

   کش پالستیکی ب( خط      الف( شابلون

 Tد( خط کش       پذیرکش انعطافج( خط

 بینی شده است؟ یشکدام حالت خط، قبالً توسط هنرمند پ .14

   ب( ساختمانی       الف(اکسپرسیو

  های ب و جد( گزینه     ج( کنستراکتیویسم

 باشد؟ دام عنصر بصری مبدأ پیدایش فرم میک .15

    ب( خط       الف( نقطه

 د( فضا       ج( سطح 

 کند؟ نقطه اگر به انتهای کادر بچسبد، کدام حالت را القا می .16

   ب( میل به خروج     تفسیرالف( عدم تمایل به 

 د( هیچکدام     ج( حس سنگینی 

 ها است؟ گونهی وحدتطبق نظر فیثاغورث کدام شکل نماینده .17

  ب( دایره       الف( مثلث

 د( کره       ج( مربع

 باشد؟ ی هندسی نمیکدام گزینه از احجام پایه .18

   ب( مکعب     الف( کره 

 د( مخروط      ج( هرم

 چیست؟ کند،ی هماهنگ میان اجزا را معین میی اثر هنری که رابطهاصول اولیه .19

   ب( تناسب     الف( تعادل 

 د( کادر    ج( تقسیمات طالیی 

 کدام تعادل ایستا و خالی از هیجان است؟  .20

   ب( تعادل غیرقرینه       الف( تعادل قرینه

 های ب و ج د( گزینه    ج( تعادل غیرمتقارن 

 ان دو شکل هموار و ناهموار کدام تباین وجود دارد؟ می .21

   ب( تباین جهتی     الف( تباین شکلی 

 د( تباین موقعیتی      ج( تباین بافتی

 باشد؟ های سال دارای کدام ریتم میتغییر فصل .22

   ب( تکرار متناوب    الف( تکرار تکاملی 

 د( تکرار موجی    ج( تکرار یکنواخت 
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 ی راهنمایی مخاطب را دارند؟ ها وظیفهکدام یک از نشانه .23

  های منوگرام( نشانهب     های تصویری الف( نشانه

 های منوتایپد( نشانه      های پیکتوگرامج( نشانه

 باشد؟ کدام گزینه از عالئم عمودی نمی .24

   ب( تابلوها        کشیالف( خط

 د( نرده ایمنی     ج( چراغ راهنمایی 

 قابل پذیرش بودن نشانه برای چندین دهه و کهنه نشدن آن، کدام ویژگی و خصوصیت نشانه است؟  .25

   گویایی ب(     پذیری الف( قابلیت رنگ

 ( هماهنگی فرهنگی د      ج( ماندگاری تصویری

 شود؟ کدام حالت خط با استفاده از حرکات تند دست بر روی کاغذ ایجاد می .26

   ب( کنتراکتیویسم  الف( ساختمانی      

  د( گزینه الف و ب       ج( اکسپرسیو      

 باشد؟  کدام عنصر بصری اساس و پایه ی طراحی می .27

 ب( نقطه      الف( خط      

 د( حجم            ج( بافت       

 آید؟ با تکرار نقطه در کنار یکدیگر به صورت منظم یا غیرمنظم کدام عنصر بصری به وجود می .28

 ب( نقطه تأکید       الف( حجم        

  د( سطح                  ج( خط       

 باشد؟  کدام شکل هندسی اگر بر قاعده اش باشد از پایدارترین اشکال می .29

 ب( مربع             الف( مثلث       

 د( هرم            ج( دایره        

 کند چیست؟ میاولین عاملی که چشم بیننده با آن تماس پیدا  .30

 ب( مقاطع طالیی                  الف( نقطه       

 د( تناسب        ج( کادر      

 توان استفاده نمود؟ برای داشتن حالت رسمی و خشک از کدام تعادل می .31

   ب( تعادل قرینه      الف( تعادل غیرقرینه      

 مواردد( همه                  ج( تعادل غیرمتقارن     

 شود؟ میزان قدرت و ضعف رنگها تحت کدام عنوان بیان می .32

 ب( کمیت      های اشباعالف( رنگ    

 د( تیرگی و روشنی            ج( رنگهای مکمل     

  شود ؟نواختی و ناپایداری اثر میگیری از ................ در کیفیات و عناصر باعث یکعدم بهره .33

 ب( ریتم      الف( تناسب       

  د( کنتراست           ج( تعادل   
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 شوند؟ بافت کاغذ چیست و مقواها برای چه کاری استفاده می .34

 بندی ب( فیبرهای بازیافتی، بسته    چاپ های شیمیایی،الف( تفاله

 های مکانیکی، چاپد( تفاله      بندیبستهج( الیاف گیاهی،

 شود؟ های نامتقارن استفاده میاز کدام ابزار جهت ترسیم قوس  .35

   ب( پیستوله      الف( شابلون 

 د( نقاله      ج(پرگار

 ترین شکل هندسی کدام شکل است ؟ پرتحرک .36

    ب( مربع       الف( مثلث

 د( مستطیل       ج( دایره

 است؟ کدام شکل هندسی کاملترین چهارضلعی و از زیباترین اشکال  .37

   ب( مثلث      الف( دایره 

 د( مستطیل       ج( مربع

 باشد؟ ی سطوح دوبُعدی میکدام نوع بافت ویژه .38

  ب( بافت تصویری      الف( بافت ترسیمی

  د( بافت بصری     ای ج( بافت المسه

 ی هماهنگ میان اجزا را تعیین کرد؟ توان رابطهبا استفاده از کدام گزینه می .39

   ب( تعادل پ      الف( کنتراست 

 د( کمپوزیسیون       ج( تناسب

 باشد؟ فضای معماری دارای چه ریتمی می .40

   ب( ریتم تکاملی        الف( ریتم موجی

 د( ریتم متناوب      ج( ریتم یکنواخت

 شود؟ از کدام گزینه برای سنجش عناصر بصری استفاده می .41

   بندی ب( ترکیب      الف( ریتم 

 د( کنتراست        ج( کادر

 شوند؟  هایی که براساس نام کامل موضوع باشند چه نامیده مینشانه .42

    ب( لگوتایپ      الف( منوتایپ 

 د( پیکتوگرام      ج( منوگرام 

 باشد ؟ کدام گزینه از عالئم عمودی راهنمایی و رانندگی می .43

   ها ب( نوشته     کشی الف( خط

 د( نرده ایمنی     ها ج( گل میخ

 کنند؟  کارهای رنگی و یا اعال را معموالً روی کدام کاغذ چاپ می .44

 ب( کاغذ معمولی      الف( کاغذ و مقوای گالسه

  د( کاغذ کالک      ج( مقوای فابریانو 
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 ی اصلی طرح قابل مشاهده است؟ کدام عنصر بصری به عنوان پایه .45

 ب( سطح        الف( نقطه 

 د( نور و رنگ        ج( خط

 ناپذیرترین عنصر در ارتباط بصری است؟ کدام عنصر بصری تجزیه .46

  ب( خط        الف( نقطه

 د( بافت       ج( دایره 

 کدام شکل هندسی دارای مرکزیت بوده و به جانب درون توجه دارد؟  .47

  ب( دایره     الف( نقطه 

 د( مثلث     ج( مربع 

 باشد؟ بندی میکدام گزینه از اهداف ترکیب .48

  ب( توازن       الف( تعادل 

 د( همه موارد      ج( وحدت 

 باشد؟ آید و به صورت تجربی میکدام بافت با استفاده از عناصر بصری به وجود می .49

 ب( بافت تصویری      های بصری الف( بافت

 د( بافت ترسیمی     ای ج( بافت المسه

 دهد، چه نام دارد؟ ها در یکدیگر را از نظر بصری مورد بررسی قرار میوجود روابطی که تأثیرات متقابل رنگ .50

 ب( کنتراست رنگ     الف( کنتراست همزمان 

 د( کنتراست مکمل     روشن -ج( کنتراست تیره

 ی دارای انضباط هستند؟شوند که از لحاظ دید بصرها به موازات هم تکرار میها و شکلدر کدام ریتم فرم .51

 ب( ریتم در رنگ      الف( ریتم متناوب 

 د( ریتم در تکرار     ج( ریتم در اندازه 

 بهترین زمینه برای کار با قلم فلزی و راپیدوگراف کدام گزینه است؟  .52

    ب( کاغذ پوستی     الف( کاغذ معمولی 

 د( مقوای فابریانو      ج( مقوای گالسه

 باشد؟معیار مهمی برای ارزیابی روابط موجود بین اجزای تشکیل دهنده یک اثر هنری میکدام گزینه  .53

 ب( ترکیب بندی                                                                      الف( کادر   

 د( تعادل     ج( کمپوزیسیون                           

 ی هر تصویر چیست ؟ کوچکترین واحد سازنده .54

 ب( کادر                                             الف( خط                                          

 د( نقطه      ج( سطح                                     

 باشد ؟ مثلث متساوی الساقین با کدام عنصر در ارتباط می  .55

 ب( هوا                                                                                       الف( آتش

 د( زمین             ج( آب                                   
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  باشد ؟کدام گزینه از کاربردهای تناسب طالیی نمی .56

 ب( صفحه آرایی                         الف( نقاشی                                        

 د( فرش           ج( عکاسی 

 شود ؟ های خالص برای رسیدن به کدام کنتراست استفاده میاز رنگ .57

 ب( کنتراست کمیت                          الف( کنتراست کیفیت                  

 ته رنگ د( کنتراست    ج( کنتراست در زمان                    

 خورد ؟ در نقاشی معراج پیامبر اسالم )ص( کدام ترکیب بندی به چشم می .58

 ب( ترکیب دایره ای                          الف( ترکیب متمرکز                   

 د( ترکیب قرینه                         ج( ترکیب حلزونی   

 هایی از قبیل ترکیب بندی و بیان مفاهیم دست یافت ؟ ویژگی توان بههای طراحی نشانه میدر کدام یک از روش .59

                 ب( تجزیه و خالصه سازی    الف( طراحی مستقیم                         

 د( پیکتوگرام       ج( منو گرام                                 

 باشد؟ های هنری تجسمی کدام گزینه میترین ابزار اثرپذیر مورد استفاده در بیشتر رشتهرایج .60

 ب( مقوا       الف( کاغذ

 د(راپیدوگراف        ج(مداد

 ؟  باشدنمیکدام گزینه از کابردهای خط  .61

 ب( توازن      الف(تعادل

 روشن د( ایجاد سایه      ج( ایستایی

 کاملترین شکل منحنی کدام گزینه است؟   .62

 ب( مثلث       لف( مربع ا

  د( دایره      ج( منحنی باز 

 ی تجسمی دارد؟ ای در تشخیص دادن نقطهکنندهکدام عامل نقش تعیین .63

  ب( کادر      لف( اندازه نقطه ا

 موارد د( همه     ی و روشنی نقطه ج( تیرگ

 چه نام دارد؟  در موسیقی فاصله بین سکوت وصدا .64

 ب( خط        الف( نقطه

 آهنگ د( ضرب       ج(ریتم 

 شود؟ کدام گزینه سطوح پایه هندسی را شامل می .65

 ب( دایره، مربع، هرم      مکعب، هرم لف( کره،ا

 د( مربع، مثلث، مکعب      ج( مثلث، دایره،مربع

 کنند؟ هنرمندان درکدام روش ایجاد بافت از تکنیک کالژ استفاده می .66

 ب( بافت ترسیمی      لف( بافت بصری ا

 د(بافت تصویری     ای ج( بافت المسه
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 در کدام گزینه از نسبت طالیی استفاده نشده است؟  .67

 های صنعتی ب( طرح    لف( هنر خوشنویسی ا

 سازیمجسمهد(      آرایی ب( صفحه

 هر کادر دارای چند نقطه طالیی است؟  .68

 ب( پنج نقطه       الف( چهار نقطه

 د(بینهایت      ج(هشت نقطه 

 کدام تعادل فعال، پرتحرک و پویا است؟  .69

 ب( تعادل متقارن      الف(تعادل قرینه 

 د( تعادل جنبشی      ج( تعادل غیرمتقارن

 کنتراست رنگ دارد؟ حالت خلوص و اشباع رنگ اشاره به کدام  .70

  ب( کنتراست کیفیت    رنگ لف( کنتراست تها

 د( کنتراست مکمل     ج( کنتراست همزمان 

 هستند؟ های مشابه تشکیل شده که از نظر اندازه و جهت یکسانها و فرمکدام نوع ریتم از شکل .71

 ب( تکرار متناوب      الف( تکرار یکنواخت

 د( ریتم در اندازه      ج( تکرار تکاملی 

 بندی معرف زمان، توازن و ایستایی است؟ کدام ترکیب .72

 بندی متمرکز ب( ترکیب   بندی غیرقرینه لف( ترکیبا

  بندی قرینه د( ترکیب    ای بندی دایرهج (ترکیب

 ها و عالیم راهنمایی رانندگی است؟ کدام گزینه از مهمترین نشانه .73

 ب( تابلوهای رانندگی      ها میخلف( گلا

  کشید( خط    ج( چراغ راهنمایی 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


