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 اسالمی ارشاد و طراحی گرافیک رنگی فرهنگ  سواالت نمونه

 .باشد می سوال اهمیت و مختلف های آزمون در آن تکرار دلیل به سوال بودن تکراری

با ترکیب رنگ های درجه یک و دو رنگهای درجه سه را به دست اورید به طور مثال برای رنگ  .1

کادر دیگر ان را )یکی نارنجی زرد و دیگری و در وسز نارنجی اصلی و دو  2*2نارنجی سه کادر 

 مربع کنار هم گذاشته می شود )نارنجی ، بنفش و سبز( 9نارنجی قرمز به دست بیاورید( مجموع 

سه رنگ اصلی ) قرمز ، ابی ،زرد( را یک مرتبه با رنگ سیاه تیره تر کنید و دوباره سه رنگ اصلی را  .2

  2*2با رنگ سفید ترکیب کنید در کادر 

راست سرد و گرم در یک کادر مستطیل گروه رنگ های گرم جلوی کتدر و رنگ های گرم را کنت .3

 عقب کادر بیاورید)پرسپکتو جوی یا رنگی(

را کنار هم رسم کنید سپس با توجه به نسبت وسعت سطح رنگ های  3*3عدد مربع  24تعداد  .4

د ان هارا به نسبت رنگ امیزی زرد به بفش و رنگ های ابی به نارنجی که قبال اموزش دیده اید تعدا

 کنید.

 با سیاه و سفید ایجاد کنید  3*3تنالیته ی خاکستری بدون فام)بدون رنگ( را در مربع های  .5

تنالیته ی رنگ های اصلی با مخلوط کردن ان ها با سیاه و سفید ایجاد کنید )رنگ اصلی وسط سه  .6

  3*3مربع  7صلی در تنالیته با سفید و سه تنالیته با سیاه( انتخاب یک رنگ ا

ترسیم نموده سپس کنتراست  15*15سطوح ساده ی هندسی )دایره مثلث مربع( را در یک کادر  .7

 ته رنگ را در ان نشان دهید ) با توجه به رنگ سطوح(

طراحی کنید سپس کنتراست رنگ های سرد را رنگ  15*15خطوط منحنی ازادی در یک کادر  .8

 امیزی کنید 
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را داخل یک دیگر رسم کنید که کوچک ترین دایره شغاع یک سانت و بزرگ عدد دایره  11تعداد  .9

سانت رسم شود)دایره کوچک سفید، دایره دوم را زرد کنید و بزرگ ترین  11ترین دایره به شعاع 

 دایره باقی مانده را با سه رنگ سفید زرد و نارنجی رنگ امیزی نمایید. 6دایره را نارنجی نمایید 

مکمل را انجام دهید با انتخاب یک جفت از رنگ های مکمل در دو طرف و در  کنتراست رنگ های .11

  3*3نهایت وسط رسیدن به خاکستری فام داریا تیره به صورت مثال سبز و قرمزدرهفت مربع 

را رسم  2*2مربع  4یکی از رنگ های اصلی را انتخاب کنید و کنتراست اشباع را اجرا کنید. مثال  .11

گ اصلی را یک بار با سفید یک بار با سیاه یک بار با خاکستری و یک بار با کنسد و درجه خلوص رن

 رنگ مکملش در مربع های جداگانه رنگ امیزی کنید

 چرخه رنگ را رسم کرده و رنگ هارا در جایگاه خود قرار دهید. .12

 نشان دهید. 2*2طیف رنگی بین دو رنگ قرمز و زرد را در هفت خانه مربع شکل  .13

 کرده و رنگی مناسب برای ان رسم کنید)نشانه ی یک شرکت هواپیمایی( آرم زیر را رسم .14

 یک کنتراست ته رنگ را به نمایش بگذارید. .15

 با استفاده از رنگ های سرد بافتی را ترسیم نمایید و به نمایش بگذارید .16

 یک چرخه رنگ ار رنگ های اصلی را ایجاد نمایید .17

 رنگ ارغوانی را در چرخه رنگ به نمایش بگذارید .18

 دو رنگ مکمل را کنار هم قرار دهید. .19

 شکل که نماد ماده محسوب میشودو دارای وزن و استحکام است را ترسیم کنید .21

 شکلی که نمایانگر حرکتی نامتاهی و جاودانه است را به نمایش بگذارید .21

 روشن ترین و درخشان ترین رنگ در حالت خلوص را ایجاد کنید .22

 گهای ثالثیه را در چرخه رنگ به اجرا بگذاریدرنگ ها ثانویه)رنگ های درجه دو( رن .23

مشخصات زیر  مربوط به چه رنگی می باشد؟ان را ایجاد کنید) ارام و شکیبا ، درونگرا و سرد، بسیار  .24

 عمیق و احترام برانگیز(
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 به نمایش بگذارید  3*3سه رنگ اصلی نور را در مربع های  .25

 و حداقل انحراف را دارند نمایش دهید.رنگ هایی را که بیشترین طول موج  3*3در دو مربع  .26

 نمایش دهید  2*2مربع  4سه رنگ اصلی جسمی و ترکیب ان هارا در  .27

 ایجاد نمایید 3*3مربع 7کنتراست مکمل را بین یک جفت مکمل در  .28

 ایجاد نمایید 3*3مربع 7تنالیته ی بین دو رنگ ابی و قرمز در  .29

 مایش دهیدچرخه رنگ را رسم کرده و سه رنگ اصلی را در ان ن .31

 در چرخه رنگ ،رنگ های درجه سوم حاصل از رنگ سبز با ابی را نمایش دهید .31

اشکال هندسی بیضی و ذوزنقه را رسم کرده و با رنگ های هم خاصیتشان ان  8*8در یک کادر  .32

 هارا رنگ امیزی کنید

ه تر می در یک کادر، رنگی را نکایش دهید که اگر کنار رنگ های دیگر استفاده شود انهارا زند .33

 میکند

 دورنگی را نمایش دهید که استفاده از انها در کنارهم نماد عشق اسمانی و معنویت می باشد .34

 سه رنگ اصلی در فیلم های نگاتیو پس از ظهور را نمایش دهید  2*2در سه کادر  .35

 به نمایش بگذارید 2*2مربع  7میزان درخشندگی رنگ قرمز در  .36

 نمایش دهید رنگ های بی فام را 2*2در سه مربع  .37

 در جرخه رنگ مکمل دو قسمتی رنگ ابی را نمایش دهید .38

 کنتراست کمیت یا وسعت سطح را بین دو رنگ زرد و بنفش به نمایش بگذارید .39

به صورت جداگانه زوج مکمل هایی را نمایش دهید که شدید ترین کنتراست  2*2در کادر های  .41

 سرد و گرم را دارد

را با رنگ های هم خاصیتش رنگ امیزی کنید و ان را در شکل هندسی مربع  5*5در یک کادر  .41

 زمینه ای قرار دهید که از ابعاد بزرگتری برخوردار باشد

 با استفاده از رنگ های متناسب جهت های مورب یا مایل به وجود اوردید. 5*5در یک کادر  .42
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 . ها را نمایش دهیدسه رنگ اصلی و حاصل ترکیب آن 2×2های در مربع .34

 های درجه سوم حاصل از رنگ زرد را نمایش دهید. دو مربع جداگانه، رنگدر  .33

 . های سرد، مفهوم دوری و نزدیکی را نشان دهیدبا استفاده از سطح هندسی مربع و رنگ .34

 را نمایش دهید.  آبیدر چرخه رنگ مکمل دوقسمتی رنگ  .34

 به نمایش بگذارید.  2×2مربع  4را در  قرمزمیزان درخشندگی رنگ  .34

 ایجاد نمایید.  2×2مربع  4در زوج مکمل آبی و نارنجیرا کنتراست مکمل بین  .34

 هایی را نمایش دهید که:زوج مکمل 2×2های در مربع .34

 روشن دارند. -الف( کنتراست تیره .45

 ب(کنتراست سردی و گرمی دارند. .45

ل وبندی کنید، به طوریکه یک جدمتر را از هر طرف به سه قسمت تقسیمسانتی 4×4یک کادر  .42

آمیزی کنید و سه خانه پایین را نیز طوری ی باال را با سه رنگ اصلی رنگای بدست آید.سه خانهخانه4

های پایین، یک رنگ درجه های باال و خانهآمیزی کنید که از ترکیب خانههای اصلی رنگبا رنگ

 های میانی بدست آید.دوم در خانه

رنگ دارای آمیزی کنید که در چرخههایی رنگها را با رنگترسیم کنید و آن 2×2دو مربع  .44

 باشد(. )انتخاب رنگ به دلخواه می.رنگ باشندرنگ و کمترین کنتراست تهشدیدترین کنتراست ته

 های خواسته شده را نمایش دهید. در کادرهای جداگانه رنگ .43

 کند. مینشدنی ایجاد الف( رنگی را نمایش دهید که وقتی روی بنفش قرار گیرد انرژی رام .44

 شود. ب( رنگ سبز در تلفیق با کدام رنگ سرد و افسرده می .44

 ج( رنگی را نمایش دهید که مرموز و ابهام برانگیز است.  .44

هایی را که بیشترین های جداگانه رنگنمایش دهید و در مربع 2×2های سه رنگ اصلی نور را در مربع .44

 و کمترین طول موج را دارند به نمایش بگذارید. 

را  4درجه  ترکیب یک رنگ اصلی و یک رنگ درجه دو به دلخواه خود رنگ 2×2سه مربع در  .44

 بدست آورید .

های گرم را طوری نمایش دهید که مفهوم با استفاده از عنصر بصری نقطه، رنگ 4×4در یک کادر  .45

 . ریتم را داشته باشند. 

 در چرخه رنگ مکمل دوقسمتی رنگ زرد را نمایش دهید.  .45



5 
 

 به نمایش بگذارید.  2×2مربع  4شندگی رنگ سبز را در میزان درخ .42

 ایجاد نمایید.  2×2مربع  4کنتراست مکمل را بین یک جفت مکمل در  .44

 را به نمایش بگذارید.  بنفشو  زردکنتراست کمیت یا وسعت سطح را بین دو رنگ  .43

یک جدول بندی کنید، به طوریکه متر را از هر طرف به سه قسمت تقسیمسانتی 4×4یک کادر  .44

آمیزی کنید و سه خانه پایین را نیز طوری ی باال را با سه رنگ اصلی رنگای بدست آید.سه خانهخانه4

های پایین، یک رنگ درجه های باال و خانهآمیزی کنید که از ترکیب خانههای اصلی رنگبا رنگ

 های میانی بدست آید.دوم در خانه

ها را های هم خاصیتشان آنوزنقه را رسم کرده و با رنگو ذ مربعاشکال هندسی  4×4در یک کادر  .44

 رنگ آمیزی کنید.

 های خواسته شده را نمایش دهید. در کادرهای جداگانه رنگ .44

 کند. نشدنی ایجاد میالف( رنگی را نمایش دهید که وقتی روی بنفش قرار گیرد انرژی رام .44

  شود.ب( رنگ سبز در تلفیق با کدام رنگ سرد و افسرده می .44

 ج( رنگی را نمایش دهید که مرموز و ابهام برانگیز است.  .45

 .مورب به وجود آورید های مناسب جهتبا استفاده از رنگ 4×4در یک کادر  .45

هایی را که بیشترین های جداگانه رنگنمایش دهید و در مربع 2×2های سه رنگ اصلی نور را در مربع .42

 و کمترین طول موج را دارند به نمایش بگذارید. 

را  4های درجه ترکیب یک رنگ اصلی و یک رنگ درجه دو به دلخواه خود رنگ 2×2در سه مربع  .44

 بدست آورید .

های گرم را طوری نمایش دهید که مفهوم با استفاده از عنصر بصری نقطه، رنگ 4×4در یک کادر  .43

 ریتم را داشته باشند.  . 

 در چرخه رنگ مکمل دوقسمتی رنگ زرد را نمایش دهید.  .44

 به نمایش بگذارید.  2×2مربع  4میزان درخشندگی رنگ سبز را در  .44

 ایجاد نمایید.  2×2ربع م 4کنتراست مکمل را بین یک جفت مکمل در  .44

 کنتراست کمیت یا وسعت سطح را بین دو رنگ قرمز و سبز را به نمایش بگذارید.  .44

بندی کنید، به طوریکه یک جدول متر را از هر طرف به سه قسمت تقسیمسانتی 4×4یک کادر  .44

ز طوری ن را نیآمیزی کنید و سه خانه پاییی باال را با سه رنگ اصلی رنگای بدست آید.سه خانهخانه4
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های پایین، یک رنگ درجه های باال و خانهآمیزی کنید که از ترکیب خانههای اصلی رنگبا رنگ

 های میانی بدست آید.دوم در خانه

ها را های هم خاصیتشان آناشکال هندسی مربع و ذوزنقه را رسم کرده و با رنگ 4×4در یک کادر  .45

 رنگ آمیزی کنید.

 های خواسته شده را نمایش دهید. نگدر کادرهای جداگانه ر .45

 کند. نشدنی ایجاد میالف( رنگی را نمایش دهید که وقتی روی بنفش قرار گیرد انرژی رام .42

 شود. ب( رنگ سبز در تلفیق با کدام رنگ سرد و افسرده می .44

 ج( رنگی را نمایش دهید که مرموز و ابهام برانگیز است.  .43

 مورب به وجود آورید. های مناسب جهتبا استفاده از رنگ 4×4در یک کادر  .44

هایی را که بیشترین های جداگانه رنگنمایش دهید و در مربع 2×2های سه رنگ اصلی نور را در مربع .44

 و کمترین طول موج را دارند به نمایش بگذارید. 

را  4های درجه ترکیب یک رنگ اصلی و یک رنگ درجه دو به دلخواه خود رنگ 2×2در سه مربع  .44

 ت آورید .بدس

های گرم را طوری نمایش دهید که مفهوم با استفاده از عنصر بصری نقطه، رنگ 4×4در یک کادر  .44

 ریتم را داشته باشند.  . 

 در چرخه رنگ مکمل دوقسمتی رنگ زرد را نمایش دهید.  .44

 به نمایش بگذارید.  2×2مربع  4میزان درخشندگی رنگ سبز را در  .45

 ایجاد نمایید.  2×2مربع  4کمل در کنتراست مکمل را بین یک جفت م .45

 کنتراست کمیت یا وسعت سطح را بین دو رنگ قرمز و سبز را به نمایش بگذارید.  .42

بندی کنید، به طوریکه یک جدول متر را از هر طرف به سه قسمت تقسیمسانتی 4×4یک کادر  .44

وری خانه پایین را نیز ط آمیزی کنید و سهی باال را با سه رنگ اصلی رنگای بدست آید.سه خانهخانه4

های پایین، یک رنگ درجه های باال و خانهآمیزی کنید که از ترکیب خانههای اصلی رنگبا رنگ

 های میانی بدست آید.دوم در خانه

ها را های هم خاصیتشان آناشکال هندسی مربع و ذوزنقه را رسم کرده و با رنگ 4×4در یک کادر  .43

 رنگ آمیزی کنید.

 های خواسته شده را نمایش دهید. جداگانه رنگ در کادرهای .44
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 کند. نشدنی ایجاد میالف( رنگی را نمایش دهید که وقتی روی بنفش قرار گیرد انرژی رام .44

 شود. ب( رنگ سبز در تلفیق با کدام رنگ سرد و افسرده می .44

 ج( رنگی را نمایش دهید که مرموز و ابهام برانگیز است.  .44

 مورب به وجود آورید. های مناسب جهتده از رنگبا استفا 4×4در یک کادر  .44

 هایی را که بیشترین و کمترین طول موج را دارند، نمایش دهیدرنگ 4×4در دو مربع  .555

 به نمایش بگذارید.  2×2مربع  4میزان درخشندگی رنگ زرد را در   .555

ها با بنفش را نمایش های درجه سوم حاصل از ترکیب رنگی رنگ، رنگدر چرخه .552

 دهید. 

را از هر طرف به سه قسمت مساوی تقسیم کنید، سپس سه خانه باال را با  4×4یک کادر  .554

های مکمل طوری رنگ آمیزی کنید که در های اصلی و سه خانه پایین را با رنگرنگ

 ای تیره به دست آید. های میانی از ترکیب هر زوج مکمل یک قهوهخانه

 نمایش دهید 2×2مربع  4دو رنگ قرمز و زرد را در  ی بینتنالیته .553

های هم اشکال هندسی بیضی و مربع را رسم کرده و با رنگ 4×4در یک کادر  .105

 ها را رنگ آمیزی کنید.خاصیتشان آن

با ترکیب رنگهای درجه یک و درجه دو،  رنگهای درجه سه را بدست بیاورید؟ به طور مثال برای رنگ نارنجی  .601

بکشید و در وسط نارنجی اصلی و دو کادر دیگر آن را )یکی نارنجی زرد و دیگری نارنجی قرمز  2 در 2سه کادر 

 سبز( –بنفش  -مربع کنار هم گذاشته می شوند؟ )نارنجی 9بدست بیاورید( مجموع 

فید سسه رنگ اصلی )زرد، قرمز، آبی( را یک مرتبه با رنگ سیاه تیره تر کنید و دوباره سه رنگ اصلی را با رنگ  .601

 ( 2در  2ترکیب کنید؟ )در کادر 

کنتراست سرد و گرم در یک کادر مستطیل گروه رنگهای گرم جلوی کادر و رنگهای سرد در عقب کادر بیاورید  .601

 )پرسپکتیو رنگی یا جوی( ؟ 

کنار هم رسم کنید سپس با توجه به نسبت وسعت سطح رنگهای زرد به بنفش  3در کنار  3عدد مربع  22تعداد  .609

 به نارنجی به هم که قبال آموزش دیده اید تعداد آنها را به نسبت رنگ آمیزی کنید. و آبی

 با سیاه و سفید ایجاد کنید .  3در  3تونالیته ی خاکستری بدون فام )بدون رنگ( را در مربع های  .660

نالیته با تتونالیته ی رنگ های اصلی را با مخلوط کردن آنها با سیاه و سفید ایجاد دهید رنگ اصلی وسط سه  .666

 3در  3مربع  1سفید و سه تنالیته با سیاه ( انتخاب یک رنگ اصلی در 
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ترسیم نموده سپس کنتراست ته رنگ را در 61.61سطوح ساده ی هندسی )دایره، مثلث، مربع( را در یک کادر  .662

 آن نشان دهید)باتوجه به رنگ سطوح( 

 است رنگ های سرد را رنگ آمیزی کنید.طراحی کنید سپس کنتر 61.61خطوط منحنی آزادی در یک کادر  .663

عدد دایره داخل یکدیگر رسم کنید که کوچکترین دایره شعاع یک سانت و بزرگترین دایره به شعاع  60تعداد  .662

دایره  1سانت رسم شود )دایره کوچک سفید دایره دوم را زرد کنیدو بزرگترین دایره را نارنجی نمایید،  60

 سفید، زرد و نارنجی( رنگ آمیزی نمایید. باقیمانده را با این سه رنگ )

کنتراست رنگ های مکمل را انجام دهید با انتخاب یک جفت از رنگهای مکمل در دو طرف و در نهایت وسط  .661

  3در  3مربع  1رسیدن به خاکستری فام دار یا تیره به طور مثال سبز و قرمز در 

رسم کنید و درجه  2در  2مربع  2ا اجرا کنید؟ مثال یکی از رنگهای اصلی را انتخاب کنید و کنتراست اشباع ر .661

خلوص رنگ اصلی را یکبار با سفید، یکبار سیاه، یکبار با خاکستری، یکبار با رنگ مکملش ، در مربع های 

 جداگانه رنگ آمیزی کنید. 

 چرخه رنگ را رسم کرده و رنگها را در جایگاه خود قرار دهید؟ .661

 نشان دهید؟ 2*2خانه مربع شکل  1را در طیف رنگی بین دو رنگ قرمز و زرد  .661

 آرم زیر را رسم کرده و رنگی مناسب برای آن انتخاب کنید )نشانه یک شرکت هواپیمایی است(  .669

 .یک کنتراست ته رنگ را به نمایش بگذارید .620

 با استفاده از رنگ های سرد بافتی را ترسیم وبه نمایش بگذارید. .626

 نمایید.یک چرخه رنگ از رنگهای اصلی ایجاد  .622

 رنگ ارغوانی را  در چرخه رنگ به نمایش بگذارید. .623

 دو رنگ مکمل را در کنار هم قرار دهید. .622

 .شکلی که نماد ماده محسوب می شود و دارای وزن واستحکام است را ترسیم کنید .621

 شکلی که نمایشگر حرکتی نامتناهی و جاودانه است را به نمایش بگذارید. .621

 حالت خلوص را ایجاد کنید. روشنترین و درخشانترین رنگ در .621

 رنگهای ثانویه )درجه دوم( ورنگهای ثالثیه را در چرخه رنگ به اجرا بگذارید. .621

 مشخصات زیر مربوط به چه رنگی می باشند، آن را ایجاد کنید. .629

 آرام و شکیبا.درون گرا وسرد.بسیار عمیق و احترام برانگیز .630

هایی را که بیشترین های جداگانه رنگدر مربع نمایش دهید و 2×2های سه رنگ اصلی نور را در مربع .545

 و کمترین طول موج را دارند به نمایش بگذارید. 
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را  4های درجه ترکیب یک رنگ اصلی و یک رنگ درجه دو به دلخواه خود رنگ 2×2در سه مربع  .542

 بدست آورید .

 با استفاده از عنصر بصری نقطه مفهوم ریتم را نمایش دهید.  .544

 دوقسمتی رنگ زرد را نمایش دهید.  در چرخه رنگ مکمل .543

 به نمایش بگذارید.  2×2مربع  4میزان درخشندگی رنگ سبز را در  .544

 ایجاد نمایید.  2×2مربع  4کنتراست مکمل را بین یک جفت مکمل در  .544

 کنتراست کمیت یا وسعت سطح را بین دو رنگ قرمز و سبز را به نمایش بگذارید.  .544

بندی کنید، به طوریکه یک جدول طرف به سه قسمت تقسیممتر را از هر سانتی 4×4یک کادر  .544

آمیزی کنید و سه خانه پایین را نیز طوری ی باال را با سه رنگ اصلی رنگای بدست آید.سه خانهخانه4

های پایین، یک رنگ درجه های باال و خانهآمیزی کنید که از ترکیب خانههای اصلی رنگبا رنگ

 ت آید.های میانی بدسدوم در خانه

ها را های هم خاصیتشان آناشکال هندسی بیضی و ذوزنقه را رسم کرده و با رنگ 4×4در یک کادر  .544

 رنگ آمیزی کنید.

 2×2های باشد را در مربعها در کنار هم نماد عشق آسمانی و معنویت میدو رنگی را که استفاده از آن .535

 نمایش دهید. 

هایی را که بیشترین های جداگانه رنگش دهید و در مربعنمای 2×2های سه رنگ اصلی نور را در مربع .535

 و کمترین طول موج را دارند به نمایش بگذارید. 

را  4های درجه ترکیب یک رنگ اصلی و یک رنگ درجه دو به دلخواه خود رنگ 2×2در سه مربع  .532

 بدست آورید .

 با استفاده از عنصر بصری نقطه مفهوم ریتم را نمایش دهید.  .534

 در چرخه رنگ مکمل دوقسمتی رنگ زرد را نمایش دهید.  .533

 به نمایش بگذارید.  2×2مربع  4میزان درخشندگی رنگ سبز را در  .534

 ایجاد نمایید.  2×2مربع  4کنتراست مکمل را بین یک جفت مکمل در  .534

 کنتراست کمیت یا وسعت سطح را بین دو رنگ قرمز و سبز را به نمایش بگذارید.  .534

بندی کنید، به طوریکه یک جدول متر را از هر طرف به سه قسمت تقسیمتیسان 4×4یک کادر  .534

آمیزی کنید و سه خانه پایین را نیز طوری ی باال را با سه رنگ اصلی رنگای بدست آید.سه خانهخانه4
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های پایین، یک رنگ درجه های باال و خانهآمیزی کنید که از ترکیب خانههای اصلی رنگبا رنگ

 های میانی بدست آید.نهدوم در خا

ها را های هم خاصیتشان آناشکال هندسی بیضی و ذوزنقه را رسم کرده و با رنگ 4×4در یک کادر  .534

 رنگ آمیزی کنید.

 2×2های باشد را در مربعها در کنار هم نماد عشق آسمانی و معنویت میدو رنگی را که استفاده از آن .545

 نمایش دهید. 

 


