
 
 طراحی گرافیکی رنگینمونه سؤاالت 

 های هنریریزی و آموزشدفتر برنامه
 کدام نوع کاغذ برای طراحی با مداد مناسب می باشد؟  .1

 ب( کاغذ بافت دار  الف( کاغذ کالک       

  د( کاغذ گالسه         ج( کاغذ زبر       

 از ترکیب نور قرمز و سبز کدام گزینه به وجود می آید؟  .2

 ب( رنگهای رنگین کمان             الف( خاکستری تیره       

 د( نور سفید        ج( زرد      

 کدام گزینه نسبت به نورهایی که با چشم قابل رویت هستند طول موج بلندتری دارد؟  .3

  ب( ریزموج ها      الف( اشعه ایکس      

 د( فرابنفش            ج( اشعه گاما        

 رنگها اگر روی زمینه ی روشن تر از خود قرار بگیرند چه حالتی را نمایان می سازند؟  .4

   ب( ابعاد کوچکتری خواهند داشت     الف( درخشندگی و خلوص        

  د( ابعاد بزرگتری خواهند داشت          ج( ته رنگ        

  در شبکیه ی چشم انسان کدام دسته از سلول ها رنگ ها را تشخیص می دهند ؟  .5

   ب( سلول های استوانه ای   الف( سلول های مخروطی     

  د( الف و ب        ج( شبکیه       

 کدام گزینه از رنگهای درجه دو یا ثانویه می باشد؟  .6

 ب( قرمز       الف( آبی         

 د( همه موارد                 زرد+قرمزج(        

 نتراست ( را دارند؟ کها باالترین درجه تباین ) کدام دسته از رنگ .7

 ب( رنگهای اصلی          الف( رنگهای مکمل       

 د( رنگهای درجه دوم                ج( رنگهای ثانویه        

 مکمل رنگ آبی کدام گزینه می باشد ؟   .8

  ب( قرمز+زرد بز  الف( س      

 د( قرمز+آبی          ج( زرد+آبی       

 با استفاده از کدام گزینه می توان ازکنتراست ته رنگ کاست ؟  .9

 ب( ترکیب با قرمز        الف( ترکیب با سفید      

 د( همه موارد                    ج( ترکیب با زرد        

 رنگ زرد در مجاورت با کدام رنگ نهایت خلوص و درخشش خود را ظاهر می کند؟  .10

 ب( آبی           الف( قرمز     

 د( بنفش                     ج( نارنجی     

 کدام رنگ وقتی با سفید روشن شود زیبا و وجدآور به نظر می رسد؟   .11

 ب( قرمز        الف( بنفش    

 د( آبی             ج( نارنجی      
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  سه گوش با اضالع منحنی با کدام رنگ هم خاصیت می باشد؟  .12

 ب( آبی           الف( زرد      

 د( بنفش             ج( سبز    

 در جهت مورب مناسب می باشد؟  های زیر برای بکارگیریکدام یک از رنگ .13

 ب( آبی       الف( خاکستری     

 د( بنفش       ج( زرد      

 رند؟ ها پس از ظهور احتیاج به چاپ نداکدام دسته از فیلم .14

  های رورسالب( فیلم های منفی الف( فیلم      

 د( همه موارد        های نگاتیف ج( فیلم       

 شود؟ برای چاپ کتاب و مجله از کدام نوع ماشین استفاده می .15

 ب( چاپ تک رنگ        الف( ماشین نیم ورقی       

  د( چاپ دو رنگ              ج( چاپ سه رنگ        

 آورد؟ رنگ بنفش روشن در کنار کدام رنگ تکان بصری به وجود می .16

   ب( سبز تیره       الف( سبز زیتونی      

 د( زرد روشن          ج( زرد تیره        

  باشد ؟ کدام گزینه از رنگهای درجه سوم می .17

 ب( سبزآبی   الف( قرمزآبی       

  د( آبی زرد       زرد  ج( قرمز      

کنند و وقتی با یکدیگر یدو رنگ مکمل وقتی در مجاورت هم قراربگیرند خاصیت رنگین بودن یکدیگر را ............... م .18

 کنند؟ مخلوط شوند خاصیت رنگین بودن یکدیگر را ................ می

 ( خنثی ، تشدید ب        الف( تشدید، خنثی       

 د( خنثی ، خنثی           ج( تشدید، تشدید        

 باشند؟ ها میهای مکمل کدام دسته از رنگرنگ .19

 های درجه سوم و اصلی  ب( رنگ  درجه دوم   هایالف( رنگ       

  های اصلید( رنگ        های درجه دوم واصلیج( رنگ      

 شود؟ به نمادی از قدرت روحانی تبدیل می رنگ قرمز در مجاورت با کدام رنگ .20

 ب( زرد       الف( ارغوانی       

 د( آبی           ج( نارنجی      

 باشند؟ ای مساجد به چه رنگی میدر معماری اسالمی گنبدهای فیروزه .21

 ب( سبز فسفری       ای الف( آبی فیروزه      

 الجوردید( آبی            ج( آبی آسمانی        

 رسد؟ حرارت نارنجی در کنار کدام رنگ به اوج خود می .22

   ب( آبی      الف( قرمز       

 د( سبز       ج( زرد       
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 کند؟ رنگ بنفش با خصوصیات کدام شکل هندسی برابری می  .23

 ب( ترکیب دایره و مثلث       الف( ترکیب مربع و مثلث     

 د( هیچکدام           ج( ترکیب دایره و مربع    

 نام دیگر چاپ اشیا یا برگردان بافت چیست؟   .24

 ب( بافت بصری       الف( اسکراچ برد     

  د( منوپرینت           ج( منوتایپ      

 اهش داد و یا خنثی نمود؟ توان خواص جهت افقی را کها میبا استفاده از کدام رنگ .25

 د های سرب( رنگ       های گرمالف( رنگ    

 های اصلی د( رنگ        های مکملج( رنگ    

 موهای تخت و بوم طراحی نیاز دارد؟ های رنگی به قلمکدام یک از ابزارهای طراحی .26

    ب( رنگ و روغن      الف( آبرنگ 

 د( گواش      ج( پاستل

 کدام نور کمترین طول موج و کدام یک کمترین انحراف را دارد؟  .27

   بنفش -ب( قرمز     قرمز –الف( قرمز 

  بنفش -د( بنفش      قرمز -ج( بنفش

 آیند؟ ها به وجود میهای اصلی کدام رنگدوی رنگاز ترکیب دوبه .28

    های درجه دوب( رنگ     های مکمل الف( رنگ

 د( خاکستری تیره     سوم های درجهج( رنگ

 کدام رنگ باالترین شدت رنگ را دارد؟  .29

   ز ب( سب      الف( بنفش 

  د( آبی      ج( نارنجی 

 توان استفاده کرد؟ ها میدر طرح ها برای انعکاس دادن عشق، شادی، اشتیاق و انرژی از کدام دسته از رنگ .30

  های سرد ب( رنگ      های گرمالف( رنگ

 های اصلی د( رنگ     های مکمل ج( رنگ

 باشد؟ مکمل رنگ زرد کدام گزینه می .31

   ب( آبی+ زرد      الف( قرمز + سبز 

 د( زرد + بنفش      ج( آبی + قرمز

 رسند؟ های سرد چگونه به نظر میاگر از شدت نور کاسته شود رنگ .32

    ب( روشن     الف( تیره و خاموش 

 د( بزرگتر      ج( کوچکتر 

 آید؟ از قرارگیری دو رنگ قرمز و سبز در کنار یکدیگر کدام کنتراست به وجود می .33

  ب( کنتراست همزمان      رنگ الف( کنتراست ته

 د( کنتراست کیفیت      ج( کنتراست مکمل 
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 شود؟ رنگ زرد با قرارگیری روی کدام رنگ، به جالل و شکوهش اضافه می .34

   ب( قرمز      الف( آبی 

 د( بنفش       ج( نارنجی 

 شکلی که دارای شخصیتی تهاجمی، برنده دارد با کدام خصوصیت کدام رنگ برابر است؟  .35

   ب( آبی       الف( قرمز 

 د( زرد      ج( بنفش 

 برای کار با قلم فلزی و مرکب بهتر است از کدام کاغذ استفاده شود؟   .36

   ب( کاغذ کالک     الف( کاغذهای زبر 

 دار د( کاغذ بافت     ج( کاغذ گالسه

 باشد؟ های اصلی کدام گزینه مینور رنگ .37

 سبزب( قرمز، آبی،    الف( قرمز، زرد، سبز

 د( زرد، آبی، بنفش     ج( قرمز، زرد، آبی 

 گویند؟ آید، چه میهایی که از چاپ یک الیه رنگ بر روی سطحی که خود دارای رنگ است به وجود میبه رنگ .38

   های موضعیب( رنگ     های تقلبیالف( رنگ

 های مکمل د( رنگ    های پردازش شده ج( رنگ

 باشد؟ می مکمل دوقسمتی رنگ قرمز کدام رنگ .39

   ب( سبز مایل به زرد     الف( آبی مایل به بنفش 

 د( بنفش مایل به آبی     ج( نارنجی مایل به قرمز

 ر باید باشد؟ اگر دو رنگ آبی و نارنجی در کنار یکدیگر قرار گیرند، وسعت سطح کدام رنگ بیشتر و چند براب .40

   برابر 3ب( نارنجی،      برابر 3الف( آبی، 

 برابر2د( نارنجی،       برابر2( آبی، ج

 رسد؟رنگ زرد با قرار گرفتن روی کدام رنگ به اوج می .41

    ب( آبی      الف( قرمز

 د( بنفش      ج( نارنجی

 شود؟ رنگ سبز در تلفیق با کدام رنگ فعال و گرم می .42

  ب( نارنجی      الف( قرمز

 د( زرد      ج( بنفش

 با کدام رنگ هم خاصیت خواهد بود؟ دایره و مثلث، از ترکیب شکل بدست آمده  .43

  ب( نارنجی       الف( سبز

 د( زرد      ج( آبی 

 فاده نمود؟ توان استاده میهای سفید در آبرنگ از کدام مبرای ایجاد بافت .44

    ب( الکل      الف( تربانتین 

 د( پیگمنت      ج( بزرک
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  گویند؟ به تداوم و کیفیت پویای یک اثر هنری چه می .45

  ب( تنالیته      الف( ریتم

 د( آبستره      ج( استلیزه

 مهمترین عامل در تشخیص رنگ چیست؟  .46

 ب( تیرگی و روشنی       الف( خلوص 

 د( نور      ج( فام 

 گیرد؟ کدام رنگ با حداکثر انحراف در پایین طیف قرار می .47

 ب( سبز       الف( قرمز 

 بنفشد(       ج( آبی 

  صوصیت رنگ دارد؟ خاند، اشاره به کدام های دیگر ساخته شدههایی که از ترکیب آبی و رنگتمایز رنگ آبی با آبی .48

  ب( خلوص      رنگ الف( ته

 د( فام      ج( تیرگی و روشنی 

 به دیگری کدام خصوصیت را به نمایش می گذارد؟  ی رنگی، هر فام نسبتدر سلسله .49

 رنگ تهب(      الف( درخشندگی

 د( شدت رنگ       ج( خلوص 

  کدام گزینه رنگ درجه دوم یا ثانویه است؟  .50

 بنفش  ب( زرد +     الف( قرمز+ سبز 

 د( آبی + نارنجی       ج( آبی + قرمز

 مکمل رنگ آبی کدام گزینه است؟  .51

 ب( قرمز+ زرد     الف( آبی + زرد

 د( قرمز+ سبز      ج( قرمز + آبی 

 شود؟تر دیده مید کدام رنگ روشنشووقتی از شدت نور کاسته  می .52

  ب( نارنجی     الف( قرمز 

 د( سبز     ج( زرد 

 آید؟اصلی نوری کدام رنگ بدست میاز ترکیب رنگهای  .53

    ب( سفید      الف( سبز   

 د( خاکستری تیره                    ای ج( قهوه

 باشد؟ کدام گزینه طول موج بلندتری نسبت به نورهایی که با چشم قابل رؤیت هستند، دارار می .54

   ب( فرابنفش      الف( اشعه ایکس 

 د( مادون قرمز     ج(اشعه گاما  

 باشد؟ های ثانویه یا درجه دوم میکدام گزینه از رنگ .55

    ب(قرمز+زرد     الف( آبی + سبز 

 د( قرمز + بنفش     ج( زرد + سبز  
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 آید؟ ها خاکستری تیره به وجود میبا ترکیب کدام دسته از رنگ .56

   های درجه دومب( رنگ      های مکملالف( رنگ

 های گرمد( رنگ    های درجه دوم و اصلی ج( رنگ

 وشنی وجود دارد؟ ر-های زیر کنتراست شدید تیرهبین کدام یک از زوج مکمل .57

    نارنجی  -ب( آبی     سبز  -الف( قرمز

 بنفش -د( زرد      بنفش -ج( آبی

 شود؟ بنفش با گرایش به کدام رنگ هراس انگیز و وحشتناک میرنگ  .58

    ب( ارغوانی      الف( آبی 

 د( سفید      ج( نارنجی  

 شود؟ نرم، تهیه می های خشک با صمغ به صورت گچیکدام وسیله نقاشی و طراحی از اختالط رنگریزه .59

 ب( آبرنگ      الف( مدادرنگی 

 د( گواش         ج( پاستل

 شود؟ می های نگاتیف، رنگ آبی به چه رنگی مشاهدهدر فیلم .60

 ب( سبز        الف( زرد

 ای تیره د( قهوه      ج( قرمز 

 کدام یک از کاغذها برای کار با مدادرنگی مناسب است؟  .61

 ب( کاغذ کاهی      الف( کاغذ کالک 

  دارکاغذ بافتد(      ج( کاغذ پوستی 

 کنند؟ دهند و پُر میها، سطحی را کامالً پوشش میکدام دسته از رنگ .62

  های جسمیب( رنگ     های نوری الف( رنگ

 موارد د( همه     های روغنی ج( رنگ

 کدام گزینه سه رنگ اصلی نور است؟  .63

 آبی، سبز  ب( زرد،     الف( قرمز، زرد، آبی 

 سبز د( قرمز، زرد،      آبیج( قرمز، سبز،

 شود؟ ها حاصل میهای اصلی، کدام دسته از رنگدوی رنگاز ترکیب دوبه .64

 های مکمل ب( رنگ      های ثانویهالف( رنگ

 موارد د( همه     های درجه سوم ج( رنگ

 کدام گزینه یک رنگ درجه سوم است؟  .65

 ب( سبز+نارنجی     الف( قرمز+زرد 

 د( آبی + زرد      ج( قرمز+بنفش

 کنند؟ گیرند، خاصیت رنگین بودن یکدیگر را تشدید میها وقتی در مجاورت هم قرارمیکدام دسته از رنگ .66

 های گرم ب( رنگ      های اصلیالف( رنگ

   های مکملد(رنگ     های درجه دومج( رنگ
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 قرمز کدام گزینه است؟  مکمل رنگ .67

 ب( آبی+ بنفش      الف( آبی +قرمز 

  د( آبی + زرد     ج( زرد  + نارنجی 

 ترین کنتراست رنگ، کدام کنتراست است؟ ساده .68

 کنتراست همزمان ب(      رنگالف(کنتراست ته

 د( کنتراست تیرگی و روشنی     ج( کنتراست کمیت 

 اگر دو رنگ نارنجی و آبی در کناریکدیگر قرار بگیرند، وسعت سطح کدام رنگ باید بیشتر باشد؟  .69

  ب( آبی      الف( نارنجی 

 د( هیچکدام      ج( هردو به یک میزان 

 روشنی دارند؟ -تیره کدام زوج مکمل کنتراست شدیده .70

 نارنجی   -ب( آبی     سبز -الف( قرمز

 نارنجی  -د( قرمز       بنفش-ج( زرد

 رنگ زرد با قرارگرفتن بر روی کدام رنگ به جالل و شکوهش افزوده خواهد شد؟  .71

 ب( بنفش        الف( قرمز

 د(سفید       ج( نارنجی 

 کند؟ دایره و مثلث را با یکدیگر ترکیب کنیم، شکل بدست آمده با خصوصیات کدام رنگ برابری می اگر شکل .72

 ب( آبی       الف( بنفش 

 د( نارنجی        ج( سبز

 شود؟ در کدام روش از ایجاد بافت از اتو استفاده می .73

  ب( پاستل روغنی     روغن الف( رنگ

 د(آبرنگ       ج( آب مرکب 

 کدام جهت است؟ ت بر سنگینی و ژرفا دارد،ترین عنصر ضدافقی که داللقوی .74

 ب(جهت مورب       الف( جهت عمودی

 د(جهت مایل       ج( جهت مدور 

 رفته است؟ از ابتدای پیدایش نقاشی کدام گزینه همواره برای ایجاد وحدت درکل اثر به کار می .75

 ب(تعادل      بندی الف( ترکیب

  د( استیلیزه کردن      ج( انتزاع 
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