
دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3مداد شمعیگواشآبرنگمدادرنگیکدام یک از ابزارهای زیر به معنی شستشو می باشد؟1

4مدادپرده نقاشیمیزنورکاغذکدام یک از ابزارهای زیر تأثیرگذار است؟2

2چاپ دستیعکاسیمعماریطراحیکدام گزینه از تکنیک های گرافیک نمی باشد؟3

1هیچکدامهردوتصویرسازیارتباط بصریصفحه آرایی برای کتاب و نشریه جزء کدام حیطه و تخصص گرافیک می باشد؟4

2هیچکدامآفتابی و غیرآفتابینوری و جسمیاقسام نوری و غیرنوریاقسام رنگ کدام است؟5



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

4قرمز سبز   نارنجی بنفش طول موج را دارد؟بیشترینکدام نور 6

2سبز زردبنفش   قرمز طول موج را دارد؟کمترینکدام نور 7

31 و 1گزینه ماهستارگانخورشیدمنبع اصلی رنگ های نوری چیست؟8

4فیروزه ایقرمززردسفیدبا ترکیب رنگ های آبی و سبز چه رنگی تولید می شود؟9

3قرمز- آبی- زردسایان- ماژنتا- زردبنفش- نارنجی-زردآبی- سبز- قرمزسه رنگ اصلی چاپ چه رنگ هایی هستند؟10



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1سبز- زرد- آبیسبز- زرد- قرمز سبز- قرمز- آبیزرد- قرمز- آبیسه رنگ اصلی کدامند؟11

4نارنجی-بنفش-سبزنارنجی-زرد-بنفش سبز-قرمز-آبیزرد-قرمز-آبیرنگهای ثانویه یا درجه دو کدامند؟12

2ارغوانیسبزبنفشنارنجیاز ترکیب رنگ قرمز و آبی چه رنگی حاصل می شود؟13

4سبزخاکسترینارنجیبنفشرنگ حاصل از ترکیب زرد و آبی چیست؟14

2سبز+آبیزرد+آبیقرمز+زردقرمز+آبیرنگ نارنجی از ترکیب چه رنگ هایی حاصل میشود؟15



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2سبز و آبیسبز و زردزرد و قرمزقرمز و آبیکدام دسته از رنگ های زیر گرم می باشند؟16

3هیچ کدامهردوموردفامته رنگبه کیفیت رنگین بودن رنگ ها چه می گویند؟17

4ایتنامیرمحمدربانینریمان زارعفارابیاولین نمودار رنگ دایره شکل را چه کسی بوجود آورده است؟18

1بنفشزردآبیسبزمکمل رنگ قرمز چه رنگی است؟19

رنگ های مکمل چه نوع رنگ هایی هستند؟20
آن هایی که شبیه به هم 

هستند

رنگ هایی که موازی هم 

هستند

رنگ هایی که در مقابل 

یکدیگرند

رنگ هایی که چشم را اذیت 

می کنند
3



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3رنگ های درجه دومخاکستری تیرهسیاهسفیداز ترکیب دو رنگ مکمل کدام رنگ حاصل می شود؟21

2فلسفه افالطونرنسانستائوئیسمامپرسیونیستاصل مکمل بودن از اصول کدام فلسفه است؟22

4قسمتی2 قسمتی4 قسمتی 3 یک قسمتی.استفاده کنیم................ برای رسیدن به بیشترین میزان کنتراست باید از مکمل های 23

2فامکمیتوزنکیفیتکدام یک از کنتراست های زیر جز هفت گانه ی کنتراست نیست؟24

1آبی-نارنجی- قرمزسبز- آبی-زردآبی- سبز- قرمززرد- آبی-قرمزشدیدترین کنتراست ته رنگ میان چه رنگ هایی وجود دارد؟25



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

خلوص رنگمیزان درخشندگیعوامل مؤثر در کنتراست کمیت یا وسعت سطح کدامند؟26
میزان بزرگی سطح یا لکه  

رنگی
4همه موارد

27
کنتراست هم زمان ناشی از تأثیرعمومی رنگ ها، برروی کدام یک از احساس  زیر 

است؟
3المسهبیناییبساواییشنوایی

1کالژترکیبکنتراستهارمونیبه تعادل و توازن بین قدرت های رنگی چه می گویند؟28

3نارنجیزردآبیقرمزکدام یک از رنگ های زیر در حالت خلوص روشن ترین و درخشان ترین رنگ هاست؟29

2سبززردآبیقرمزکدام یک از رنگ های زیر آرام و شکیبا جلوه می کند؟30



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

24 و 1گزینه نوع حجمتغییر شکل و اندازه ی اشکالسایه روشن و رنگدر نقاشی و طراحی حجم به چه وسیله ای القا می شود؟31

32
ویژه سطوح دو بعدی است و فقط از طریق چشم می توان آن را .................. بافت 

.شناخت
2نقطه چینیالمسه ایبصریترسیمی

1قرمز سبزآبی نارنجیزرد بنفشسبز زرد است؟درجه سومکدام یک از رنگهای زیر جز رنگهای 33

4راپیدخراشیدن چاپ اشیاطراحی و نقاشیکدام یک از روش های ایجاد بافت بصری نمی باشد؟34

1آب رنگ و آب مرکبرنگ روغن و آبپاستل روغنی و اتوطراحی و نقاشیتکنیک اسکراچ برد جز کدام یک از روش های بافت بصری می باشد؟35



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1جهت مدورجهت مایلجهت عمودیجهت افقیرا ارائه می کند؟... کدام یک از جهت های رنگ زیر احساس آرامش، مرگ، وزن و 36

3عمودیمدورافقیمایلکدام یک از جهت های رنگ زیر، حرکتی به درون و مرکز ایجاد می کنند؟37

4ارتفاعتمرکزسکونآرامشاگر رنگ در جهت عمودی به کار گرفته شود بیانگر چیست؟38

1هیچکدامقبل از رنسانسبعد از رنسانساز ابتدای پیدایش نقاشیاستلیزه کردن از چه زمانی مورد استفاده نقاشان قرار گرفت؟39

برای رسیدن به آبستره کدام روش استفاده می شود؟40
انتزاع کردن در حین پرداختن 

به موضوع نقاشی

ابتدا آبستره، سپس ادغام آن با 

موضوع مورد نظر

آبستره کامل، بدون در نظر 

گرفتن هر موضوعی
4همه موارد



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3 کاغذ گالسه کاغذ زبرکاغذ بافت دار کاغذ کالککدام نوع کاغذ برای طراحی با مداد مناسب می باشد؟41

3 نور سفید زرد   رنگهای رنگین کمان خاکستری تیرهاز ترکیب نور قرمز و سبز کدام گزینه به وجود می آید؟42

2فرابنفش اشعه گاما ریزموج ها اشعه ایکسکدام گزینه نسبت به نورهایی که با چشم قابل رویت هستند طول موج بلندتری دارد؟43

4   ابعاد بزرگتری خواهند داشت ته رنگ ابعاد کوچکتری خواهند داشت درخشندگی و خلوصرنگها اگر روی زمینه ی روشن تر از خود قرار بگیرند چه حالتی را نمایان می سازند؟44

3   همه مواردقرمز+ زرد     قرمز آبیکدام گزینه از رنگهای درجه دو یا ثانویه می باشد؟45



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3 بنفش آبی زردسبز    رنگ نارنجی مکمل چه رنگی است؟46

1   رنگهای درجه دوم رنگهای ثانویه  رنگهای اصلی رنگهای مکملرا دارند؟  (کنتراست )کدام دسته از رنگ ها باالترین درجه تباین 47

2آبی+   قرمزآبی+ زردزرد+ قرمز سبزمکمل رنگ آبی کدام گزینه می باشد ؟48

1    همه موارد ترکیب با زرد    ترکیب با قرمز ترکیب با سفیدبا استفاده از کدام گزینه می توان ازکنتراست ته رنگ کاست ؟49

4 بنفش نارنجی  آبی قرمزرنگ زرد در مجاورت با کدام رنگ نهایت خلوص و درخشش خود را ظاهر می کند؟50



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3 بنفش سبز آبی زردسه گوش با اضالع منحنی با کدام رنگ هم خاصیت می باشد؟51

1  بنفش زرد   آبی خاکستریکدام یک از رنگ های زیر برای بکارگیری در جهت مورب مناسب می باشد؟52

2    همه موارد فیلم های نگاتیف فیلم های رورسال فیلم های منفیکدام دسته از فیلم ها پس از ظهور احتیاج به چاپ ندارند؟53

4  چاپ دو رنگ چاپ سه رنگ       چاپ تک رنگ ماشین نیم ورقیبرای چاپ کتاب و مجله از کدام نوع ماشین استفاده می شود؟54

2  آبی زرد قرمز  زرد سبزآبی قرمزآبیکدام گزینه از رنگهای درجه سوم می باشد ؟55



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

56

دو رنگ مکمل وقتی در مجاورت هم قراربگیرند خاصیت رنگین بودن یکدیگر را 

می کنند و وقتی با یکدیگر مخلوط شوند خاصیت رنگین بودن یکدیگر را ............... 

می کنند؟................ 

1 خنثی ، خنثی تشدید، تشدید خنثی ، تشدید تشدید، خنثی

3 رنگ های اصلی رنگ های درجه دوم واصلی  رنگ های درجه سوم و اصلی رنگ های درجه دومرنگ های مکمل کدام دسته از رنگ ها می باشند؟57

1  آبی نارنجی     زرد ارغوانیرنگ قرمز در مجاورت با کدام رنگ به نمادی از قدرت روحانی تبدیل می شود؟58

4   آبی الجوردی آبی آسمانی      سبز فسفری آبی فیروزه ایدر معماری اسالمی گنبدهای فیروزه ای مساجد به چه رنگی می باشند؟59

2    سبز زرد  آبی قرمزحرارت نارنجی در کنار کدام رنگ به اوج خود می رسد؟60



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3ترکیب مربع و مستطیل ترکیب دایره و مربع     ترکیب دایره و مثلث ترکیب مربع و مثلث رنگ بنفش با خصوصیات کدام شکل هندسی برابری می کند؟61

4   منوپرینت منوتایپ    بافت بصری اسکراچ بردنام دیگر چاپ اشیا یا برگردان بافت چیست؟62

1      رنگ های اصلی رنگ های مکمل   رنگ های سرد رنگ های گرمبا استفاده از کدام رنگ ها می توان خواص جهت افقی را کاهش داد و یا خنثی نمود؟63

2 گواش پاستل رنگ و روغن آبرنگکدام یک از ابزارهای طراحی های رنگی به قلم موهای تخت و بوم طراحی نیاز دارد؟64

2 خاکستری تیره رنگ های درجه سوم رنگ های درجه دو رنگ های مکملاز ترکیب دوبه دوی رنگ های اصلی کدام رنگ ها به وجود می آیند؟65



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

4 آبی نارنجی سبز بنفشکدام رنگ باالترین شدت رنگ را دارد؟66

67
در طرح ها برای انعکاس دادن عشق، شادی، اشتیاق و انرژی از کدام دسته از رنگ ها 

می توان استفاده کرد؟
1 رنگ های اصلی رنگ های مکمل رنگ های سرد رنگ های گرم

3بنفش+ زرد قرمز+ آبی زرد+  آبیسبز+  قرمز مکمل رنگ زرد کدام گزینه می باشد؟68

2بزرگترکوچکترروشنتیره و خاموشاگر از شدت نور کاسته شود رنگ های سرد چگونه به نظر می رسند؟69

3  کنتراست کیفیت کنتراست مکمل کنتراست همزمان کنتراست ته رنگاز قرارگیری دو رنگ قرمز و سبز در کنار یکدیگر کدام کنتراست به وجود می آید؟70



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2 بنفش نارنجی قرمز آبیرنگ زرد با قرارگیری روی کدام رنگ، به جالل و شکوهش اضافه می شود؟71

72
شکلی که دارای شخصیتی تهاجمی، برنده دارد با کدام خصوصیت کدام رنگ برابر 

است؟
4 زرد بنفش آبی قرمز

3 کاغذ بافت دار کاغذ گالسه کاغذ کالک کاغذهای زبربرای کار با قلم فلزی و مرکب بهتر است از کدام کاغذ استفاده شود؟73

2بنفشنارنجیآبیقرمزرنگ زرد با قرار گرفتن روی کدام رنگ به اوج می رسد؟74

4 زرد بنفشنارنجی قرمزرنگ سبز در تلفیق با کدام رنگ فعال و گرم می شود؟75



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1زرد آبینارنجی سبزشکل بدست آمده از ترکیب دایره و مثلث، با کدام رنگ هم خاصیت خواهد بود؟76

2 پیگمنت بزرک الکل تربانتینبرای ایجاد بافت های سفید در آبرنگ از کدام ماده می توان استفاده نمود؟77

1آبستره استلیزه تنالیته ریتمبه تداوم و کیفیت پویای یک اثر هنری چه می گویند؟78

4 نور فام تیرگی و روشنی خلوصمهمترین عامل در تشخیص رنگ چیست؟79

4 بنفش آبیسبز قرمزکدام نور با حداکثر انحراف در پایین طیف قرار می گیرد؟80



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3نارنجی+ آبی قرمز+  آبی بنفش+ زرد سبز+ قرمزکدام گزینه رنگ درجه دوم یا ثانویه است؟81

2بنفشآبی سبزنارنجیسبزمکمل رنگ آبی کدام گزینه است؟82

4 سبز زردنارنجی قرمزوقتی از شدت نور کاسته  می شود کدام رنگ روشن تر دیده می شود؟83

2 خاکستری تیره قهوه ای سفید سبزاز ترکیب رنگهای اصلی نوری کدام رنگ بدست می آید؟84

85
کدام گزینه طول موج بلندتری نسبت به نورهایی که با چشم قابل رؤیت هستند، دارار 

می باشد؟
4 مادون قرمزاشعه گاما فرابنفش اشعه ایکس



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2بنفش+  قرمز سبز+  زرد زرد+ آبی سبز+  آبی کدام گزینه از رنگ های ثانویه یا درجه دوم می باشد؟86

1 رنگ های گرم رنگ های درجه دوم و اصلی رنگ های درجه دوم رنگ های مکملبا ترکیب کدام دسته از رنگ ها خاکستری تیره به وجود می  آید؟87

4بنفش-  زردبنفش- آبینارنجی- آبیسبز-  قرمزروشنی وجود دارد؟-بین کدام یک از زوج مکمل های زیر کنتراست شدید تیره88

2سفید نارنجی ارغوانی آبیرنگ بنفش با گرایش به کدام رنگ هراس انگیز و وحشتناک می شود؟89

90
کدام وسیله نقاشی و طراحی از اختالط رنگریزه های خشک با صمغ به صورت گچی  

نرم، تهیه می شود؟
3 گواش پاستلآبرنگ مدادرنگی



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1 قهوه   ای تیره قرمز سبز زرددر فیلم های نگاتیف، رنگ آبی به چه رنگی مشاهده می شود؟91

4 کاغذ بافت دار کاغذ پوستی کاغذ کاهی کاغذ کالککدام یک از کاغذها برای کار با مدادرنگی مناسب است؟92

2 همه موارد رنگ های روغنی رنگ های جسمی رنگ های نوریکدام دسته از رنگ ها، سطحی را کامالً پوشش می دهند و پُر می کنند؟93

3کنتراست کیفیتکنتراست مکملکنتراست همزمانکنتراست ته رنگاز قرارگیری دو رنگ قرمز و سبز در کنار یکدیگر کدام کنتراست به وجود می آید؟94

3جهت مدورجهت مایلجهت عمودیجهت افقیبرای ایجاد عمق در تابلو از کدام جهت می توان استفاده کرد؟95



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3زرد+  آبی بنفش+ قرمزنارنجی+ سبززرد+ قرمزکدام گزینه یک رنگ درجه سوم است؟96

3رنگ های گرمرنگ های سردرنگ های اصلیرنگ های مکملکدام دسته از رنگها برای حرفه ای بودن طرح ها استفاده می شود؟97

4زرد+  آبی نارنجی+  زرد  بنفش+  آبیقرمز+ آبی مکمل رنگ  قرمز کدام گزینه است؟98

1کنتراست تیرگی و روشنیکنتراست کمیت کنتراست همزمانکنتراست ته رنگساده ترین کنتراست رنگ، کدام کنتراست است؟99

24 و 1گزینه های پیگمنتروغن بزرکتربانتینبرای رقیق کردن رنگ و روغن از کدام ماده می توان استفاده کرد؟100



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1قهوه ایسبززردآبیدر فیلم های نگاتیف رنگ های قرمز پس از ظهور به چه رنگی مشاهده می شوند؟101

1سفید نارنجی بنفش قرمزرنگ زرد با قرارگرفتن بر روی کدام رنگ به جالل و شکوهش افزوده خواهد شد؟102

4رنگ سیاهرنگ اصلیرنگ مکملرنگ سفیدبه کاربردن کدام رنگ باعث می شود رنگ های مجاور روشن تر به نظر برسند؟103

2آبرنگ آب مرکب پاستل روغنی رنگ روغندر کدام روش از ایجاد بافت از اتو استفاده می شود؟104

1جهت مایل جهت مدورجهت مورب جهت عمودیقوی ترین عنصر ضدافقی که داللت بر سنگینی و ژرفا دارد، کدام جهت است؟105



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3زرد، سبزقرمز،زردآبی ، قرمزآبی ، سبزاز کدام رنگ ها برای بیان انبساط می توان استفاده نمود؟106

3رنگ خاکستریرنگ سفیدرنگ  سیاهرنگ های اصلیاستفاده از کدام رنگ روشنایی رنگ های مجاور را تضعیف می کند؟107

2جهت مدورجهت عمودیجهت مایلجهت افقیکدام جهت در آثار نگارگری ایرانی بیشتر دیده می شود ؟108

109
در کدام یک از روش های کالژ نیاز به الگوی قسمت های رنگی مختلف طرح وجود 

ندارد؟
1همه مواردکالژ منظمکالژ با قیچیکالژ تکه چسبانی

1رنگ های جسمیرنگ و نقطهعناصر معدنی و شیمیایینور و رنگبرای کارهای ترسیمی و تجسمی از کدام عناصر استفاده می شود؟110



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

111
کدام دسته ها از رنگ ها در طبیعت براحتی پیدا می شوند و هارمونی بسیار دل نوازی 

ایجاد می کنند؟
4رنگ های هم جوارمکمل های دوقسمتیرنگ های اصلیرنگ های مکمل

2رنگ های مالیمرنگ های روشنرنگ های تندرنگ های سرداستفاده از کدام رنگ ها از زیبایی عکس می کاهد؟112

2خط و نقطهرنگ و بافترنگ و کاربرد آننور و رنگیکی از عوامل اصلی ارتباط بصری در همه آثار گرافیک، کدام گزینه می باشد؟113

1رنگ های جسمیرنگ های اکریلیکرنگ های روغنیرنگ های جوهریکدام نوع از رنگ ها، مواد رنگینی هستند که در مایعات حل می شوند و منشأ آلی دارند؟114

21 و 1گزینه مکملترکیب افزایشیترکیب کاهشیترکیب رنگی که باعث تیره شدن رنگ می شود، چه نام دارد؟115



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

4آبمایعاتروغن بزرکالکلکدام گزینه حالل رنگ های موسوم به اکریلیک می باشد؟116

3رنگ های مکملرنگ های سردرنگ های درجه دومرنگ های اصلیکدام دسته از رنگ ها معموالً از رنگ های گرم آرام تر هستند؟117

118
رنگ هایی که با ترکیب مشخصی از رنگ های چاپی به عنوان رنگ  مکمل بدست 

می آیند، چه نام دارند؟
4رنگ های پردازش شدهرنگ های مکملرنگ های موضعیرنگ های تقلبی

2آبی زردسبزقرمزسبزآبیزردسبزرنگ سبز، درکنار کدام رنگ گرم به نظر می رسد؟119

3نوررنگخطنقطهعنصر اصلی کار هنرمندان نقاش چیست ؟120



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2چشم انسانساختار مولکولی اشیاسلول ها مغزینورکدام گزینه از عوامل چگونگی دیدن و درک رنگ نمی باشد ؟121

4اشعه گامامادون قرمزریزموج هاامواج رادیوییکدام گزینه طول موج کوتاه تری نسبت به نورهایی که با چشم قابل رؤیت هستند، دارد؟122

123
کدام گزینه دارای طول موج کوتاه  تری نسبت به نورهایی که با چشم قابل رؤیت 

هستند، نمی باشد؟
2اشعه فرابنفشاشعه گامامادون قرمزاشعه ایکس

124
با تجزیه نور توسط منشور، آن  دسته از اشعه ها که طول موج کوتاهی دارند به چه 

رنگی دیده می شوند؟
1زردقرمزسبز آبیآبی بنفش

125
با تجزیه نور توسط منشور، آن  دسته از اشعه ها که بلندترین طول موج دارند به چه 

رنگی دیده می شوند؟
2سبزآبیقرمزبنفش



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

126
با تجزیه نور توسط منشور، آن دسته از طیف حاصل که دارای طول موج متوسط 

هستند به چه رنگی دیده می شوند؟
3قرمزسبززردآبی

.را درک می کند........................ تا ................ چشم انسان طول موج بین 127
400-900

میلی میکرون

500-700

میلی میکرون

480-860 

میلی میکرون

400-700

میلی میکرون
4

128
ترکیب رنگی که در آن میزان روشنی نور پس از ترکیب اشعه های مختلف آن با 

یکدیگر افزایش می یابد، چه نام دارد؟
1رنگ سفیدترکیب مکملترکیب کاهشیترکیب افزایشی

4همه مواردخلوصدرخشندگیته رنگ یا فامچشم انسان رنگ ها را براساس کدام خصوصیت ها از یکدیگر متمایز می کند؟129

3مقدار رنگدانه های مخلوط شدهشرکت سازندهشرایط آزمایشگاهیکیفیت و خلوص مواد اولیهتهیه رنگ به کدام عامل بستگی ندارد؟130



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2سردی و گرمیفامدرخشندگیخلوصدرجات مختلف روشنی یک رنگ را چه می نامند؟131

31 و 2گزینه خاکستری  ته رنگخاکستری فام دارخاکستری بی فامخاکستری های حاصل از ترکیب سیاه وسفید چه نام دارد ؟132

133
گام های رنگی مختلفی که از ترکیب یک رنگ با سیاه وسفید به دست می آید و با 

درجاتی از تیرگی خاکستری های بی فام قابل مقایسه است، چه نام دارد؟
4درخشندگیفامته رنگخلوص و شدت رنگ

1ته رنگدرخشندگیروشناییدرجه خلوصدرجه سیری یا اشباع یک رنگ چه نامیده می شود؟ 134

135
مقایسه ی یک رنگ با درجات دیگری از همان رنگ که با سیاه وسفید یا هر رنگ 

دیگری مخلوط شده باشد کدام گزینه را مشخص می کند؟
4همه موارددرجه سیریدرجه اشباعدرجه خلوص



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3سرد و تیره می شوندبه مخاطب نزدیک تر می شوندکوچکتر می شوندابعاد بزرگتری پیدا می کنندرنگ ها اگر روی زمینه  تیره تر از خود قرار بگیرند کدام حالت را نمایش می دهند؟136

3سبززردآبیقرمزکدام رنگ از یک طرف جذاب و محرک و از طرف دیگر شکننده و بی دوام است؟137

4زردبنفشآبیقرمزکدام رنگ مهاجم و انعطاف پذیر است و به سرعت خاموش می شود؟138

139
کدام رنگ نمادی از ذکاوت و دانایی است و به محض رقیق و تاریک شدن نشانه 

بی اعتمادی و تردید است؟
1سبزنارنجیآبیزرد

140
کدام رنگ فعال، پرتحرک و سرکش است و در عین حال می تواند آزاردهنده و 

آشفتگی آور باشد؟ 
3زردقرمزنارنجیآبی



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2سبززردآبیبنفشکدام رنگ منطقی، لطیف، قابل اعتماد و پررمز و راز است؟ 141

142
رنگ هایی که معموالً از ترکیب هیچ کدام از رنگ های دیگر حاصل نمی شود، بلکه سایر 

رنگ ها از ترکیب آن ها با یکدیگر به وجود می آیند، چه نام دارند؟
4رنگ های اصلیرنگ های نوریرنگ های مکملرنگ های ثانویه

2رنگ های ثانویهبنفشخاکستری تیرهسفیداز ترکیب سه رنگ اصلی جسمی کدام رنگ حاصل می شود؟143

1نور مصنوعیمداد رنگینور خورشیدعناصر معدنی و شیمیاییمنبع رنگ های جسمی چیست؟ 144

3زردنارنجیآبیقرمزکدام گزینه رنگ درجه دوم یا ثانویه است؟145



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

146
کدام گزینه از خصوصیات جنس کاغذ برای ترکیب و به دست آوردن رنگ های درجه 

دوم است؟
4همه موارد دارای بافت محکم ضخیم و مرغوب سفید مات

2سبز+قرمزبنفش+زردنارنجی+قرمزنارنجی+ آبی کدام گزینه یک رنگ درجه سوم است؟147

3رنگ های اصلیرنگ های مکملرنگ های درجه دومرنگ های درجه سومتمامی رنگ  هایی که در چرخه دوازده رنگ روبروی یکدیگر قرار دارند، چه نام دارند؟148

3سبز-قرمزنارنجی-قرمزبنفش-نارنجیسبز-آبیکدام یک از رنگهای زیر جزء رنگ های گرم به شمار می آید؟149

2زرد سبزقرمز سبزبنفش آبیبنفشمکمل رنگ زرد نارنجی کدام گزینه است ؟150



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2رنگ های نوریسیاه و سفیدرنگ های خالصرنگ های مکملاز کدام رنگ ها برای رسیدن به کنتراست ته رنگ می توان استفاده کرد؟151

1خاکستریسرد و بی روحروشن ترتیره و خاموشوقتی از شدت نور کاسته می شود رنگ های گرم چگونه به نظر می رسند؟152

2زردنارنجیقرمز نارنجیآبیدر میان رنگ ها کدام رنگ پرحرارت ترین رنگ است؟153

3زردسبزآبیقرمزسبزدر میان رنگ ها کدام رنگ سردترین رنگ است؟154

1کنتراست تیرگی و روشنیکنتراست کیفیتکنتراست مکملکنتراست هم زمانکدام کنتراست با رابطه ی میان  رنگ های مکمل ایجاد می شود؟155



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

156
استفاده از کدام رنگ در ترکیب های رنگی باعث می شود کنتراست همزمان  به نحو 

مؤثرتری احساس شود؟
2رنگ های اصلیسفیدخاکستری رنگ های درجه دوم

1مکملته رنگکمیتکیفیتکدام گزینه حالت خلوص و اشباع رنگ می باشد ؟157

2کنتراست سرد و گرمکنتراست همزمانکنتراست کیفیتکنتراست ته رنگاوج درخشش رنگ ها در هنرهای تجسمی با کدام کنتراست به نمایش گذاشته می شود؟158

4همه موارددرخششگرمیخلوص رنگ هاکدام عوامل تأثیر قوی در ایجاد کنتراست کمیت یا وسعت سطح دارند؟159

3کنتراست همزمانکنتراست کمیتکنتراست مکملکنتراست کیفیترابطه متقابل دو یا چند سطح رنگی از نظر وسعت کدام کنتراست را ایجاد می کند؟160



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2همه مواردهمزمانی رنگ هابزرگی و کوچکی سطوحمکمل بودن رنگ هادر کنتراست کمیت کدام عوامل رنگی نقش اصلی را بازی می کند؟161

162
اگر دو رنگ زرد و بنفش در کنار یکدیگر قرار گیرند، وسعت سطح کدام رنگ بیشتر و 

چند برابر باید باشد؟
1برابر2زرد، برابر4بنفش، برابر9زرد، برابر3بنفش، 

2سفید-سیاهبنفش-زرد سبز-قرمزآبی-نارنجیدر کنتراست کمیت ،کدام دو رنگ از وسعت سطح برابری برخوردارند؟163

164
اگر دو رنگ قرمز و سبز در کنار یکدیگر قرار گیرند برای ایجاد تأثیر بصری هماهنگ 

نسبت کدام یک باید بیشتر باشد؟
برابر2قرمز، سبزقرمز

وسعت سطح برابری داشته 

باشند
4

165
کدام گزینه جز دسته رنگ هایی هستند که با یکدیگر دارای کنتراست نیستند اما 

رنگ های هماهنگی هستند؟ 

رنگ های یک خانواده با 

خصوصیات مشترک

عالقه ی شخصی افراد به 

رنگ ها
24 و1گزینه رنگ ها با کیفیت و خلوص باال



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

166
در نوشته های تصویری مصر باستان کدام شکل برای نشان دادن مزرعه به کار 

می رفته است؟ 
1مستطیلدایرهمثلثمربع

2دایرهمستطیلمربعمثلثکدام شکل هندسی نماده ماده و دارای وزن و استحکام است؟167

168
خصوصیات کدام رنگ با شکل مربع که نمادی از صراحت و سنگینی است، برابری 

می کند؟ 
3زردقرمزآبیسبز

4مثلثمستطیلدایرهمربعکدام شکل هندسی نمادی از تفکر و روشنایی است و به سرعت دگرگون می شود؟169

1بنفشزردقرمزآبیخصوصیات کدام رنگ با ویژگی های معنوی دایره برابری می کند؟170



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3آبی زردقرمزبنفش        رنگ هم خاصیت مثلث در نماد شناسی رنگ کدام است؟171

1سبز قرمزآبینارنجی      رنگ هم خاصیت ذوزنقه در نماد شناسی رنگ کدام است؟172

3بنفشنارنجیسبزقرمزشکل به دست آمده از ترکیب مربع و مثلث با خصوصیات کدام رنگ برابری می کند؟173

2سبزآبیزردقرمزکدام رنگ مظهر دانش، فهم انسانی و روشنایی معنوی است؟174

4تیره شدندر کنار آبیدر کنار قرمزروشن شدنرنگ زرد در چه هنگام ناپایداری، شک، تردید و بی اعتمادی را القا می کند؟175



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1آبیسبزبنفشنارنجیرنگ زرد در کنار کدام رنگ روشن تر به نظر می رسد و به شدت می درخشد؟176

3سبزبنفشسبزقرمزرنگ زرد در کنار کدام رنگ به حالتی نیرومند با انرژی شدید و رام نشدنی جلوه می کند؟177

2نارنجیبنفشقرمززردکدام رنگ نهایت برافروختگی و انرژی درونی را ظاهر می کند؟ 178

179
گرمی و حرارت رنگ قرمز در مخلوط با کدام رنگ به اوج می رسد و به نمادی از شور، 

شعله ی سوزان و برافروختگی تبدیل می شود؟ 
4نارنجیآبیسیاهزرد

2زردسفیدسیاهنارنجیرنگ قرمز با مخلوط شدن با کدام رنگ به نهیبی سوزنده تبدیل می شود؟180



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

181
کدام رنگ نماد ایمان و معنویت است و تا اعماق روان و روح آدمی نفوذ می کند و 

انسان را به عالم باال فرا می خواند؟
1بنفشزردسبزابی

2زردقرمزسیاهسفیدرنگ آبی روی کدام زمینه خلوص و درخشش خود را به نمایش می گذارد؟ 182

3بنفشآبیزردقرمزکدام رنگ به هنگام تیره شدن حالت خرافات، ترس، غم و نیستی را تجسم می بخشد؟183

184
کدام رنگ نشانه ی رستاخیز و صعود روحانی به عالم باال است که از طریق تجدید 

حیات طبیعت به انسان بشارت داده شده است؟ 
4سبزقرمززردآبی

1قرمززردآبیسبزکدام رنگ در دین اسالم مقدس و قابل احترام است؟185



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2همه مواردآبیسبززرددر تزیین بقعه ها و اماکن مقدس از کدام رنگ استفاده می شود؟186

3سیاهآبیسفیدزردرنگ سبز در ترکیب با کدام رنگ بی نهایت سرد و افسرده می شود؟187

4نارنجیزردآبیقرمزکدام رنگ، رنگ بلوغ، نشاط ، جوانی و سرخوشی است؟188

189
کدام رنگ در کنار رنگ های دیگر به سرزندگی آن ها می افزاید و انرژی بصری بسیاری 

می پراکند؟ 
1سبزآبیقرمزنارنجی

2سبزقرمزآبیسیاهنارنجی در اختالط با کدام رنگ خاکستری های زیبا و گرمی را به وجود می آورد؟190



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

191
کدام رنگ مرموز و ابهام برانگیز است که با تیرگی مبهم خود در مقابل روشنایی زرد 

قرار می گیرد؟
3سبزبنفشزردقرمز

4آبیسبزقرمزارغوانیرنگ بنفش در گرایش و میل به کدام رنگ خیال انگیز و اسرار آمیز می شود؟ 192

2آبی بنفشقرمز بنفشبنفشآبیهرج و مرج، مرگ و تجلیل در کدام رنگ دیده می شود؟193

3آبی قرمزآبی بنفشقرمزبنفش زردتنهایی و از خودگذشتگی در کدام رنگ به نمایش گذاشته  می شود؟194

4قرمز بنفشآبی بنفشقرمز نارنجیزرد آبیعشق آسمانی و معنویت در کدام رنگ قرار دارد؟195



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

196
روشنی و لکه های رنگ -با تغییر تراکم و ترکیب خطوط یا با ترکیب های مختلف تیره

کدام بافت را می توان ایجاد کرد؟ 
1بافت المسه ایبافت بصریبافت تصویریبافت ترسیمی

24 و 1گزینه عضالنیالمسهباصرهانسان از دوران کودکی بافت را با کدام قوا درک می کند و مرتباً تجربه می اندوزد؟197

198
کدام هنرمند با قراردادن نقطه های رنگین در کنار هم بافت رنگی را ایجاد می کردند تا 

عالوه بر جنبه های بصری، از نظر بافت نیز کیفیت تصویری بخوصی را بدست آورند ؟
3علی اکبر صادقیژرژسوراپل سزانونسان ون گوگ

2بافت تصویریبافت نقطه چینیبافت واقعیبافت ترسیمی.کیفیتی است در رویه شی و از طریق حس المسه تجربه می شود................... بافت 199

3بافت نقطه چینیبافت واقعیبافت تصویریبافت ترسیمیدر حوزه ی مجمسه سازی از کدام بافت استفاده می شود؟200



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

4طراحی و نقاشیمنوپرینتخراشیدنچاپ اشیاکدام گزینه ساده ترین روش ایجاد بافت های بصری می باشد؟ 201

4جهت افقیجهت مدورجهت موربجهت عمودیکدام جهت داللت بر فاصله و پهنا دارد؟202

1سبز، آبیسیاه و قرمزآبی و زردآبی و سیاهکدام رنگ ها در حالت افقی آرامششان تشدید می شود؟203

2جهت خمیدهجهت مدورجهت عمودیجهت افقیکدام جهت گرما، استقامت، افراشتگی و طغیان را القا می کند؟204

3جهت مدورجهت مایلجهت عمودیجهت افقیکدام جهت باعث ایجاد حرکت می شود؟205



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1جهت مدورجهت عمودیجهت افقیجهت موربکدام جهت ما را به ژرفای تابلو هدایت می  کند؟206

2مایلمدورعمودیافقیجهت مورب با میل به کدام سمت رو به گرمی می گذارد؟207

2جهت عمودیجهت افقیجهت مدورجهت مایلکدام جهت باعث تمرکز می شود و احساس سردی را القا می کند؟208

209
روند مکرر عناصر بصری که با نظمی معین و روابطی دقیق برای قوه ی بینایی مطرح 

می گردد، چه نام دارد؟
1تناسبترکیب بندیبافتریتم

210
........................... در سطح و ..................... ریتم در هنرهای تجسمی به صورت 

.درحجم به وجود می آید
3سه بعدی، سه بعدیدوبعدی، سه بعدیدوبعدی ، دوبعدیسه بعدی، دوبعدی



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

با ایجاد سایه وروشننظم ریتمیک ارزش رنگ ها چه زمانی حاصل می شود ؟211
براساس توالی های درجه بندی 

شده
2با استفاده از ترکیب بندی عناصرباتکرار عناصر

توالی ریتمیک رنگ را چگونه می توان نمایش داد؟212
با فواصل کامالً مشخص و 

واضح

به صورت تغییر تدریجی 

گام های ارزش رنگی
24 و 1گزینه براساس توالی درجه بندی شده

213
نوعی نقاشی است که در آن هیچ موضوعی به جز ..................... به گفته ی نقاشان، 

.انتزاع وجود ندارد
1همه مواردذهن گراییسورئالیسمانتزاع کامل

3هیچکداممیزان دورشدن از طبیعتالهام از طبیعتمنتزع شدن از طبیعتواژه ی انتزاع به چه معناست؟ 214

215
کدام گزینه بیشترین تأثیر را در مجموعه آثاری که هنرمندان مختلف از جای جای دنیا 

طراحی می کنند دارد؟ 
34 و 1گزینه صنایع دستیگرافیکنقاشی های سنتی



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2ارتباط بصرینقاشیطراحی گرافیکرنگ پردازیبه کارگیری تکنیک های مختلف خلق آثار دوبعدی بر روی سطوح مختلف چه نام دارد؟216

1عکاسیچاپتصویرسازیارتباط بصریطراحی پوستر و طراحی جلد جز کدام حیطه و تخصص طراحی گرافیک است؟217

2مبانی تصویریچاپارتباط بصریتصویرسازیطراحی عالمت، نشان و حروف جز کدام حیطه و تخصص طراحی گرافیک است؟218

219
طراحی صفحات وب و طراحی چاپ برای بسته بندی جز کدام حیطه و تخصص 

طراحی گرافیک است؟ 
3هیچکدامارتباط بصریمبانی تصویریتصویرسازی

4تصویرسازیارتباط بصریمبانی تصویریمبانی تجسمیطراحی نقشه جز کدام حیطه و تخصص طراحی گرافیک است ؟220



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

221
کدام یک از ابزارهای رنگ، از مواد رنگین غلیظ تشکیل شده، حالل آن آب و با غلظت 

زیاد سطح کاغذ را کامالً می پوشاند؟
1رنگ وروغنمداد رنگیآب رنگگواش

222
کدام .... در زمینه های گرافیکی و تبلیغات هنری مانند طراحی پوستر، تصویرسازی و

ابزار رنگ کاربرد بیشتری دارد؟
2پاستلمداد رنگیگواشآب رنگ

3رنگ وروغنمداد رنگیپاستلآب رنگبا استفاده از کدام ابزار رنگ می توان درجات مختلفی از سایه روشن را به وجود آورد؟223

1مرکبگواشآب رنگمدادرنگیبسیاری از هنرمندان و نقاشان از کدام ابزار رنگ برای خلق آثار خود استفاده می کنند ؟224

225
در استفاده از کدام ابزار می توان با کم و زیاد کردن فشار دست قوت رنگ ها را تشدید 

یا تضعیف کرد؟
2رنگ وروغنآب رنگمدادرنگیگواش



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3مواد رنگی غلیظروغن و پیگمنترنگریزه های خشک با صمغصمغ عربی و آبکدام گزینه مواد تشکیل دهنده رنگ و روغن می  باشد؟ 226

4استاد فلمانرنسانسونسان ون گوگرامبراندابداع رنگ روغن را به چه کسی نسبت می دهند؟227

1تینرآبروغن بزرکتربانتینبرای سریع تر خشک شدن رنگ  و روغن از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟228

3همه مواردچسباندنبریدنترکیبکالژ به چه معنا می باشد؟229

230

روشی که در تولید آثار تجسمی در آن مصالح و مواد مختلف را بر سطوح بوم، تخته یا 

مقوا با ترکیب مناسب می چسباند و گاه با نقاشی و طراحی به تکمیل آن می پردازند، 

چه نام دارد؟

4کالژکمپوزیسیونتناسبترکیب بندی



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

231
نقاشان کوبیست،داداییست و سورئالیست مخصوصاً تصویرگران کتاب کودک از کدام 

تکنیک در خلق آثار خود بهره می بردند؟ 
1تکنیک سایه وروشنکمپوزیسیونترکیب بندیچسباندن یا کالژ

3آبی، زرد، قهوه ایقرمز، آبی، سبزقرمز، قهوه ای، زردقرمز، آبی، زردقسمت حساس فیلم های رنگی به کدام نورها حساسیت دارند؟232

233
کدام دسته از فیلم ها مثبت نام دارند و رنگ های طبیعت کامالً در آن ها منعکس 

می گردد؟
32 و 1گزینه فیلم های منفیفیلم های رورسالفیلم های نگاتیو

3هیچکدامفیلم های رورسالفیلم های منفیفیلم های نگاتیودر کدام دسته از فیلم ها از دستگاه پروژکتور استفاده می شود؟ 234

4قهوه ایقرمزآبیزرددر فیلم های نگاتیف رنگ های سبز به کدام رنگ مشاهده می شود؟235



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

236
کدام گزینه از ویژگی های میزی که به عنوان سطح ترسیم مورد استفاده قرار می گیرد، 

نمی باشد؟
سطح آن فاقد خراشیدگی باشدسطح آن برجسته باشد

میز دارای کناره های راست 

باشد
1سطح آن صاف باشد

سانتی متر 15-10ارتفاع میز از سطح المپ تا شیشه در میزهای نور معموالً چند سانتی متر است؟ 237
40-55

سانتی متر

20-30

سانتی متر

50-70

سانتی متر
3

2خط کش های چوبیخط کش های فلزیخط کش های پالستیکیخط کش های ماریکدام نوع خط کش ها به لحاظ انعطاف و دقت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند؟238

239
با استفاده از کدام ابزار می توان به سادگی و با سرعت، خط های افقی، عمودی و 

خط های موازی ترسیم نمود؟
T4خط کش نقالهگونیاخط کش

T1خط کش پیستولهنقالهگونیا درجه از کدام ابزار استفاده می شود؟90 و 60، 45، 30جهت ترسیم خطوط با زوایای 240



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2پرگارخط کشنقالهگونیابا استفاده از کدام ابزار می توان زوایای مختلف ترسیم نمود؟241

3شابلونپرگارگونیانقالهجهت ترسیم قوس های متقارن از کدام ابزار استفاده می شود؟242

243
مقواهای نازک و ضخیم با بافت  های درشت و ریز برای طراحی با کدام وسیله مناسب 

است؟
4زغالپاستلآب مرکبقلم فلزی

1کاغذ کاهیکاغذ گالسهکاغذ کالکمقوای مکندهبرای کار با آب مرکب کدام کاغذ مناسب است؟ 244

24 و 1گزینه درشت بافتبافت متوسطکم بافتاز کدام نوع مقوا برای کارهای ظریف استفاده می شود؟245



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3چسب ماژیکیبرچسب هلچسب دوقلوچسب مایعبرای ثابت نگه داشتن کاغذ ترسیم از کدام گزینه می توان استفاده کرد؟246

247
ذرات بسیار ریزی که در آب غیرمحلولند و از آسیاب کردن مواد معدنی به دست 

می آیند، چه نام دارد؟
2آب رنگرنگ های جوهریرنگ دانه هارنگ های روغنی

248
برگ، پوست میوه و چوب بسیاری از درختان برای به دست آوردن کدام رنگ ها مورد 

استفاده قرار می گیرد؟
3رنگ های ارگانیکرنگ های جوهریرنگ های اکریلیکرنگ های روغنی

249
کدام نوع رنگ نسبتاً غلیظ، مات و به صورت یک الیه ی یکنواخت و تخت متن کار را 

می پوشاند؟
1همه مواردرنگ های جوهریرنگ های نوریرنگ های جسمی

250
کدام دانشمند پس از آزمایش های دقیق دریافت که نورسفید ترکیبی از تمام رنگ های 

موجود در رنگین کمان است؟ 
4نیوتنونسان ون گوگرامبراندایتن



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2سبزآبیبنفشقرمزکدام نور با حداکثر انحراف در پایین طیف قرار دارد؟251

3قرمز- قرمزبنفش- قرمزبنفش-بنفشقرمز- بنفشکدام نور بیشترین طول موج و کدام یک بیشترین انحراف را دارد؟252

4قرمززردآبیبنفشکدام نور بیشترین طول موج و کمترین انحراف را دارد؟253

1ترکیب افزایشیطیفامواج رادیوییمکملدو نوع نور رنگی که ترکیب  آن ها نورسفید ایجاد کند چه نامیده می شود؟254

255
دارای ................... میلی میکرون و رنگ700دارای طول موج حدود .............. رنگ 

.میلی میکرون است400طول موج حدود 
2آبی-زردامواج رادیویی- اشعه گامابنفش- قرمز قرمز-بنفش



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3خنثیترکیب کاهشیترکیب افزایشیمکملترکیب مواد رنگی چه نوع ترکیبی است؟ 256

4نورعناصر معدنیعناصر شیمیاییرنگ دانه هامنبع فرآیند رنگ که بدون آن رنگ اشیا دیده نمی شود، چیست؟257

1جسم شیشه ایجسم شفافجسم سفیدجسم سیاهکدام جسم تمام طیف های نورسفید را جذب می کند؟258

2ماتکدرسفیدسیاهاگر تمام طیف های نوری توسط جسمی بازتاب شود آن جسم چگونه دیده می شود؟259

3رنگ های موضعیرنگ های جوهریرنگ های پردازش شدهرنگ های تقلبیکدام گزینه از دیدگاه چاپی جز گروه کلی رنگ نمی باشد؟260



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

32 و 1گزینه رنگ های پردازش شدهرنگ های موضعیرنگ های تقلبیکدام گروه رنگی چاپی، از مخلوط کردن دو یا چند نوع مرکب دیگر بدست می آید؟261

به صورت آزمون و خطاییبه صورت دستیکدام گزینه از روش های تولید رنگ های موضعی می باشد؟262
با استفاده از سیستم ترکیب 

رنگ
4همه موارد

4ماشین نیم ورقیماشین تک رنگماشین پشت ورو زنماشین دوورقیکدام ماشین کوچکترین دستگاه چاپ است و فقط نوع تک رنگ آن  وجود دارد؟263

2ماشین های چهاررنگماشین های سه رنگماشین های دورنگماشین های تک رنگکدام ماشین ها به پشت وروزن معروف هستند؟264

265
برای کارهای با ابعاد کوچک و نهایت دورنگ مثل سربرگ و تراکت از کدام ماشین 

استفاده می شود؟
1ماشین سه رنگماشین های پشت ورو زنماشین های دورنگماشین های نیم ورقی



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1رنگ های مکملسورئالیسمتائوئیسمچرخه رنگاساس هر تئوری رنگ چیست؟266

3همه مواردرنگ های جسمینور و رنگرنگ های نوریاز کدام گزینه برای تصاویر و رسم نقاشی استفاده می گردد؟267

تشابه رنگ ها به رنگ گیاهانمبنای نامگذاری رنگ هایی مانند الجوردی، سیاه دودی یا نقره ای چیست؟268
براساس موادی که از آن 

ساخته شده اند

براساس نام هنرمندانی که 

بیشتر از آن استفاده کردند

براساس ترکیب اسامی 

رنگ های خاص
2

مبنای نام گذاری رنگ هایی مانند سبززیتونی یا زرد لیمویی چیست؟269
براساس ترکیب اسامی 

رنگ های خاص

با اضافه کردن پیشوند یا پسوند 

به اسامی خاص رنگ ها

براساس نام محلی که در آن جا 

بیشتر استفاده شده اند
4تشابه رنگ ها به رنگ گیاهان

3سردی و گرمیرنگ سایهخلوص رنگتیرگی و روشنیغالباً نقاشان کدام اصطالح را در معنای درخشندگی به کار می برند؟270



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1آبی- زردزرد-سبزآبی-قرمزبنفش- زرددر چرخه رنگ کدام رنگ بیشترین درخشندگی و کدام یک کمترین درخشندگی را دارد؟271

4نارنجیبنفشسبزآبیکدام گزینه از رنگ های انرژی زا، مثبت و احساساتی است؟272

1میانهمتعادلگرمسرداز ترکیب یک رنگ گرم و یک رنگ سرد کدام گزینه حاصل می شود؟273

24 و 1گزینه میزان وسعت سطح آن هازمینه ای که بر آن قرار گرفته اندرنگ های مجاوراحساس سرد بودن یا گرم بودن رنگ ها تحت تأثیر کدام عوامل تغییر می کند؟274

24 و 1گزینه نارنجی+ زردبنفش+ قرمز بنفش+ آبی مکمل دوقسمتی رنگ زرد کدام گزینه است؟275



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

مکمل دوقسمتی رنگ آبی کدام گزینه است؟276
زرد سبز، 

زرد قرمز
3زرد بنفش، قرمزسبزقرمز نارنجی، زرد نارنجیآبی بنفش، قرمز بنفش

1قرمز نارنجیقرمز سبزآبی نارنجیسبز زردمکمل رنگ قرمز بنفش کدام رنگ است؟277

4نارنجی زردقرمز سبززرد سبزقرمز نارنجیمکمل رنگ آبی بنفش کدام رنگ است؟278

2آبی بنفشقرمز بنفشسبز آبیزرد سبزمکمل رنگ قرمز نارنجی کدام رنگ است؟279

3قرمز+ آبی نارنجی+ زرد آبی+زرد سبز+ قرمز کدام گزینه از رنگ های درجه سوم می باشد؟280



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1زرد+ قرمز سبز+ قرمز نارنجی+ آبی بنفش+آبیکدام گزینه از رنگ های درجه سوم می باشد؟281

2قرمز+ زرد بنفش+ زرد سبز+ زرد آبی+ زرد کدام گزینه از رنگ های درجه سوم می باشد؟282

4ستاره شناسی و طب چینیعلوم فلسفهعلوم زیستیعلوم جغرافیاییدر کدام علوم اصل مکمل بودن نقش حیاطی ایفا می کند؟283

284
به هر دسته سه تایی از رنگ هایی که در دایره ی رنگ کنار یکدیگر قرار دارند، چه گفته 

می شود؟
2رنگ های ثانویهرنگ های مکملرنگ های همجواررنگ های درجه سوم

4همه موارددرجه گرمیدرجه سردیرنگ های اصلیبرای برقراری یک هارمونی جذاب بین رنگ  های متضاد کدام عوامل را باید بشناسیم؟ 285



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

1ترکیب بندیرنگمکمل بودنکنتراستکدام گزینه پایه ی مشترک بین هنرهای تجسمی و بقیه  هنرها است؟286

287
ساخته ایم و اگر به رنگی مشکی اضافه .................. اگر به رنگی سفید اضافه کنیم یک 

.ساخته ایم.................... کنیم یک 
2همزمانی- مکملمکمل- فامسایه رنگ- ته رنگ فام- سایه رنگ

کدام عوامل در کاربرد موفقیت آمیز کنتراست ته رنگ نقش دارند؟288
شناخت توانایی ها و قدرت 

بصری رنگ ها

استفاده از خاکستری ها در 

ترکیبات
34 و 1گزینه چگونگی استفاده از رنگ ها

289
در آثار نقاشی مدرن به ویژه نقاشان انتزاع گرا کدام کنتراست مورد توجه قرار گرفته 

است؟
3کنتراست سرد و گرمکنتراست ته رنگکنتراست همزمانکنتراست مکمل

21 و 1گزینه حس درونی مخاطبرنگ های همجوارشناخت رنگ هاسرد یا گرم حس کردن رنگ ها به کدام عامل بستگی ندارد؟290



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

2کنتراست کمیتکنتراست ته رنگکنتراست مکملکنتراست تیرگی و روشنیتعادل یافتن نسبی رنگ  های سرد و گرم کدام کنتراست را به وجود می آورد؟291

4رنگبافتحجمخطهنرمندان گرافیست از کدام عنصر برای جلب توجه مشتریان استفاده فراوان می برند؟292

1رنگترکیبهماهنگینظم.است................. هارمونی برابر با 293

2بافتترکیب بندیهارمونیتناسبچیدمان مطبوع اجزا یک کل چه نام دارد؟294

24 و 1گزینه ترکیب نیروهاتقارن نیروهاتعادل نیروهاهارمونی نتیجه ی کدام عوامل است؟295



دفتر برنامه ریزی و آموزش  های هنری 

سؤاالت استاندارد طراحی گرافیکی رنگی
سوال

شماره 

1234سوال
پاسخ 

درست

3نارنجی- قرمز نارنجی-آبی بنفش-آبیبنفش- زرد کدام زوج مکمل کنتراست شدید سرد و گرم را دارند؟296

4رنگشناخت مکمل هاتناسبتعادلدر روانشناسی نوین کدام عنصر یکی از معیارهای سنجش شخصیت به شمار می آید؟297

2انرژی رام نشدنیجالل و شکوهسستی و رخوتدرخششرنگ زرد در هنگام رقیق شدن با سفید کدام حالت را تداعی می کند؟298

3سیاهسفیدآبیزردرنگ قرمز در ترکیب با کدام رنگ همانند شعله ای فرو می میرد؟299

1قرمززردسبزآبیکدام رنگ درون گرا و سرد و از نظر روحانی بسیار عمیق و احترام برانگیز است ؟300


