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1
و آبی فیروزه ای  (ماژنتا)آبی - از ترکیب افزایشی دو دسته از پرتوهای رنگی قرمز 

کدام نور حاصل می شود؟ (سایان)
2زردآبیسفیدقرمز

2دگاگویاوان گوگگوگن.  او خالق تابلوی شب پرستاره ، سبک پست امپرسیونیسم بود2

1مربع ، دایره ، مثلثدایره، مثلث، مربعدایره ، مثلث ، مربعمربع ،مثلث ،دایره به ترتیب اشکال مناسب برای نمایش قرمز ، زرد ، آبی کدامند ؟3

1قرمز، سبز، زرد  سبز، بنفش، آبی  قرمز، زرد، نارنجی  سبز، نارنجی، بنفش   کدام دسته از رنگ های ترکیبی کنتراست کمتری نسبت به رنگ های درجه اول دارند4

3زرد و آبیزرد و بنفشقرمز و سبزسبز وآبیروشنی رنگ ها را دارد ؟-  کدامیک شدیدترین کنتراست تیرگی 5

6RGB2قرمز- سبز- بنفش آبینارنجی- سبز- آبیآبی- سبز-  قرمزآبی - زرد-  قرمز در فیزیک نور به کدام رنگ ها اطالق می شود؟
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3کالسیک- استاد رافائلفالندر - استاد فلمانکالسیک- استاد بوتیچلیرئالیسم- استادکمال الملکابداع رنگ روغن را به کدام استاد نسبت می دهند و از هنرمندان کدام سبک بوده است؟7

34 و 2مورد زمینه ای که بر آن قرار گرفته اند رنگ های مجاورماهیت رنگی بودن آنها احساس سرد بودن یا گرم بودن یک رنگ تحت تأثیر چه عاملی قرار می گیرد؟8

98641ارزش عددی زرد معادل کدام است ؟9

10* 4قرمزنارنجیبنفشزردرزش عددی سبز با  ارزش عددی کدام رنگ برابر است ؟ا

98643ارزش عددی سبزمعادل کدام است ؟11

3بنفش تیرهخاکستری تیره فام دارآبی تیره قهوه ایاز اختالط دو رنگ مکمل چه رنگی به دست می آید؟12
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13
از اختالط یک رنگ درجه دوم با یک رنگ اصلی  همجوار در چرخه رنگ چه رنگی 

بدست می آید؟
1رنگ افزایشیخنثیدرجه دومدرجه سوم

3رافائل- بوتیچلیمیکل آنژ - رافائل- لئوناردو داوینچیرافائل - میکل آنژبوتیچلی- لئوناردو داوینچیاز اساتید بارز شیوه ی کالسیک کدامند؟14

4از ابزارهای نگهدارنده در طراحی و نقاشی (اسبک)خرک یا سه پایه کارگاهی معروف به سه پایه استودیوتاشونده معروف به سه پایه فرانسویسه پایه قابل حمل کارگاهی آموزشی معروف به سه پایه اسکیس.از انواع سه پایه بهتر است از کدامیک آنها به دلیل بوجود آوردن انحنای ستون فقرات استفاده نشود15

4قالبیپایه دارپاروییمخصوص پالتاز انواع کاردک ها کدامیک مناسب کار نقاشی رنگ روغن نیست؟16

1پوستیگرافگالسهنرم و زبراز انواع کاغذ جهت نقاشی با مدادرنگ و پاستل کدام مناسبتر است؟17

4همه ی مواردفابریانوکانسونپاستل، الر، تیزانو   کدامیک  جهت نقاشی با پاستل و مدادرنگ بیشتر استفاده می شود18
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4همه ی مواردالر - کانسونماکت- چکشیاشتن باخ- فابریانواز انواع مقوا با گرم باال که در بازار موجود می باشند کدامیک مناسب نقاشی آبرنگ می باشد؟19

4تمام مواردمیکل آنزرافائل داوینچیاز بزرگترین نقاشان مکتب کالسیک  ؟20

4آبی فیروزه ایینارنجیبنفشزرداز ترکیب افزایشی پرتوی بنفش با پرتوی سبز چه رنگی به دست می آید ؟21

1آبی فیروزه ایینارنجیبنفشزرداز ترکیب افزایشی پرتوی قرمز با پرتوی سبز چه رنگی به دست می آید ؟22

3فیروزه ایینارنجیبنفشسبزاز ترکیب دو  رنگ قرمز و زرد  چه رنگی به دست می آید ؟23

1خنثیمکملدرجه سوم درجه دوماز ترکیب دو رنگ درجه اول چه رنگی به دست می آید ؟24
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2فیروزه ایینارنجیبنفشسبزاز ترکیب دو رنگ قرمز و آبی چه رنگی به دست می آید ؟25

3هیچکدامخاکستری تیره فام دارسیاه بی فام سفیدبوجود می آید ........................ از ترکیب دو رنگ مکمل  26

1زرذنارنجیسیاه سفیداز ترکیب دو رنگ مکمل نوری چه رنگی حاصل میشود؟27

4خاکستری تیره قهوه ای سبز تیره  بنفش تیره از ترکیب سه رنگ اصلی چه رنگی بدست می آید؟28

2خنثیمکملدرجه سوم درجه دوماز ترکیب یک رنگ درجه اول و یک رنگ درجه دوم بشرط همجواری در چرخه رنگ چه رنگی به دست می آید ؟29

30
از خصوصیات این رنگ آخرت، شگفتی، سلطنت نور، خورشید، ، فهم و دانایی، نور و 

.روشنایی ، و هوشیاری ، حرکت و کار می باشد
1بنفشآبیقرمززرد
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31
از خصوصیات آن مات بودن رنگ ها، مخملی بودن سطح آنها و در گروه رنگ های کدر 

.و جسمی قرار دارد
4گواشمداد رنگیمدادشمعیآبرنگ

2دارای نازکی و نرمی باشددارای زیری و بافت نباشد دارای بافت درشت یا ریز باشد دارای نرمی و بافت نباشداز خصوصیات  مقوا از نظر بافت برای نقاشی آبرنگ چیست؟32

3در صورت زیاد ماندن در شیشه چرب نشود- گواش براحتی برداشته نشوددرصورت ماندن زیاد غلیظ و خشک نشود- پس از خشک شدن ترک نخورد- گواش براحتی برداشته  شودسریع خشک نشود - با آب حل نشودرنگ ها شفاف باشد- دیر خشک شود- کثیف نشوداز جهت کیفیت گواش کدام صحیح می باشد؟33

4خاکستریآبیسیاهقرمز.رنگی خنثی ، نه هیجان انگیزو نه آرامش بخش34

4هرسه موردشیوه ساخت و ساز شیوه لکه گذاریشیوه تخت از رایج ترین شیوه های نقاشی رنگ روغن کدام است؟35

36

از ساده ترین تضادهای هفت گانه است، می توان از همه ی رنگ های چرخه ی رنگ 

استفاده نموده شدیدترین رنگ های این کنتراست میان سه رنگ اصلی قرمز، و آبی  و 

.زرد می باشد

2تیرگی و روشنیسرد و گرمته رنگهمزمان
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37
ازمخلوط کردن رنگ های اصلی با رنگ های درجه دوم  همجوار در چرخه رنگ چه 

رنگی ساخته می شود؟
4درجه سومخنثیبدون فامثانویه

4قرمز کادمیوم و آلیزارینپروس اولترامارین کادمیوم از مشهورترین قرمزهایی که وجود دارند کدامند و چه نام دارند؟38

39
از میان سبزهای موجود در بازار ازنظر تیرگی، روشنی سرد یا گرم بودن کدام 

متنوع ترند؟
2سبز کبالت با زرد کادمیوم سبز کادمیوم با زرد کادمیوم  سبز کروم با کمی زرد کادمیوم سبز پروس با زرد کادمیوم 

4 3 و 1مورد زیرا او بر همه موجودات دیگر برتری دارد زیرا اوست که دارای قدرت جسمی و روحی استزیرا اوست که قادر بر طبیعت و نظم موجود است از نظر هنرمندان کالسیک چرا انسان مظهر قدرت و تفکرات است؟40

4همه ی موارددالکروا فرانسیسکو گویا  ویلیام ترنر .از هنرمندان نقاشی مکتب رمانتیسم می باشد41

34 و 1مورد سنت شکنی و شور شاعرانه عشق و شادی و غماحساس بر عقل، تخیل و رویا  اساس مکتب رمانتیسم بر چه اساسی بود؟42
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3کنشیهنر پاپهنر انتزاعیفوویسم.استفاده از اشیای روزمره و محصوالت فرهنگ عوام در خلق یک اثر هنری در این سبک اتفاق می افتد 43

2 پاستل گچیآکرولیکآبرنگگواشاین رنگ ها دارای شفافیتی شیشه مانند و پشت  نما هستند؟44

2مخصوص پالتکشوییپاروییپایه دار.استفاده از این کاردک جهت تمیزکردن روی سطح پالت یا کشیدن اندود زمینه  برروی بوم استفاده می شود45

2پودر نرمه مدادرنگیپاستل گچیآبرنگ و گواشرنگ روغناستفاده از پالت رنگ به شکل تخم مرغی حفره دار با جنس الکی در کدام شیوه نقاشی استفاده می شود؟46

47
استفاده از کدام روغن در ترکیب رنگ روغن باعث می شود تا دیرخشک شود و از ترک 

.خوردن بوم نقاشی جلوگیری می کند
1روغن پنبهروغن آفتابگردانروغن مندابروغن برزک 

48
استفاده و چسباندن موادی چون پالستیک، شیشه، فلز، سفال، چرم و خاک روی زمینه 

نقاشی که در هنرهای سنتی ایران شاهکار می آفریند را چه بومی می نامیم؟
3بوم دیواریبوم ترکیبیبوم مخملیبوم رنگی
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3شکار و غذا شکار، مبارزه و زندگی شکار و استراحت قدرت و سرعت  اشکال ترسیمی در هنر غارنشینی از چه موضوعاتی بوده است؟49

4همه ی موارد محدود بودن زمینه ی کار با پاستل دارای عدم ثبات رنگ اندترد و شکننده اند  اشکاالتی که می توان برای نقاشی با گچ پاستل نام برد کدامند؟50

51
اگر بوم مقوایی را با چندالیه رنگ سفید بپوشانیم و آن را برای نقاشی رنگ روغن آماه 

کنیم اصطالحاً آن بوم را چه می نامیم؟
1بوم خامه ایبوم ضربیبوم الیه الیه بوم مدرسه ای 

1بوم رنگدانهبوم آجریبوم زعفرانیبوم رنگیاگر سطح بوم پارچه ای را به غیر از سفیدرنگ آمیزی کنند به آن بوم چه می گوئیم؟52

53
اگر مالتی از مخلوط گچ نرم، آب و چسب را ساخته و بر دیوار کشند و برروی آن 

نقاشی دیوار ترسیم کنند به آن چه بومی می گوئیم؟
3بوم بتونیگچ بومبوم آجریبوم پرده سینمایی

4همه ی مواردآب مرکبمداد کنته    Bمدادهای - ذغال طراحیامروزه ابزارهایی که هنرمندان نقاش برای طراحی استفاده می کنند کدامند؟54
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4 گرما و ارسال اطالعاتسرما و صدا و سیماسرما و ارسال اطالعاتگرما و صدا و سیما  نانومتر هستند چه استفاده ای دارند؟760که بلندتر از  امواج مادون قرمز55

1 امواج مخابراتیاشعه ی مافوق صوت - اشعه ی مادون بنفشامواج مادون قرمز   -  اشعه ی ایکسامواج ماورای بنفش  - امواج گاما- اشعه ی ایکسامواجی که کوتاه تر از نور است کدامند؟56

4همه ی مواردنیم گرد و تخت نیزه ایگندمی انواع قلم موهای آبرنگ کدامند؟57

1قوی و ضعیفبلند - کوتاهنازک و پهن نرم - زبرانواع قلم موی آبرنگ به چند دسته تقسیم می شود؟58

1وان گوگگوگندگاسالوادر دالی.او از بزرگترین نقاشان سبک سورئالیسم است59

3 بکارگیری ثانویه هابکارگیری کنتراست کیفیت رنگ  بکارگیری تضاد مکمل رنگ ها   بکارگیری همه رنگی اوج درخشش رنگ ها در چه زمانی است؟60
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2همزمانروشنی - تیرگیسرد و گرم ته رنگاین تضاد براساس احساس درونی از دیدن رنگ ها به وجود می آید؟61

62
این تضاد ناشی از تأثیر عمومی رنگ ها برروی احساس بینایی است و با رابطه میان 

.رنگ های مکمل ایجاد می شود
1تیرگی و روشنی ته رنگمکملهمزمان

63
این خصلت به آب منتسب می شود و رنگ شیرینی است زیرا بر بسیاری از رنگ های 

.دیگر غالب بوده و اثر آرام بخش دارد
3بنفشآبیقرمززرد

64
- بنفش آبی- قرمزبنفش- قرمزنارنجی- این دسته رنگ ها از کدام گروهند؟ زردنارنجی

سبز زرد- سبزآبی
2بدون فامدرجه اولدرجه سومثانویه

65
این رنگ از نظر اروپایی ها ، تجلی گرایمان و از دیدگاه چینی ها، سمبل جاودانگی 

.است
3بنفشآبیقرمززرد

4آبی فیروزه ایینارنجیبنفشزرداین رنگ آرام و شکیبا جلوه میکند 66
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2بنفشقرمززردآبیروشن ترین رنگ ، نمادی از علم، خرد، دانش و اندیشه است،67

4سبزنارنجیقرمزآبیاین رنگ نشانه ایی از رستاخیز و صعود به عالم باالست و رنگ امید و زندگی دوباره است68

2زردآبیسبزسفید.این رنگ آرامش بخش و سمبل شفقت، مهربانی و متعادل بودن روح و روان و رفتار است69

1سیاهقرمززردنارنجی.است این رنگ دارای شکل هندسی ذوزنقه، پر از انرژی و پر نشاط ،  نشانه هشدار و 70

71
این رنگ در خالص ترین حالت خود  و روشن ترین رنگ  در چرخه رنگ ایتن و مقابل 

بنفش قرار دارد
4زردقرمزسبزآبی

72
رنگی درونگرا و سرد است از نیروی آسمانی و بیکرانه ایی برخوردار است که مخاطب 

.را به تاملی درونی فرا می خواند
2سبزخاکستریآبیبنفش
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2بنفشقرمزسیاهسفید.این رنگ معرف نیستی، فنا، جهل، ابهام، تاریکی، مرگ و نادانی است73

4نارنجیزردقرمزسبز.این رنگ نشانه ای از تحول، بلوغ، جوانی، نشاط و سرخوشی است74

75

این ساختار باعث می شود تا همه یا بخشی از نور تابیده شده به آن ها منعکس شود و 

درنتیجه به رنگ همان بخش از طیف نور که از اشیاء به چشم منعکس می شود، دیده 

.شوند

4مولکول رنگیتصویر جانشینبازتابپس انگاره

2هیچکدامهنر جنبشیهنر انتزاعیدادایسم.این سبک از این باور نشات میگیرد که رنگ و شکل فی نفسه دارای ارزش هنری هستند 76

4سوررئالیسماکسپرسیونیسمپاپ آرتدادایسماین سبک بیان رویاگونه و فرا واقعیت و تخیالت نا خودآگاه را دستمایه خلق آثارش کرد 77

1رنگ های مکمل سرد و گرم  همزمانروشنی - تیرگی .این کنتراست په دلیل کمک به دید سه بعدی از اهمیتی ویژه برخوردار است78



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

.این نوع رنگ مخلوطی از پیگمنها ی رنگی که با انواع روغنهایی نظیرروغن برزک یا گردو مخلوط شده، و با اضافه کردن موم و صمغ توده ای خمیری شکل را بوجود آورده اند79 4رنگ روغنپاستل روغنی آکرولیک گواش

.این نوع کاردک به شکل قاشقک نازک از فوالد می باشد و جهت نقاشی برروی بوم به جای قلم مو استفاده می شود80 2حلقه ایمخصوص پالتپایه دارپارویی

1فاِلتفیلبرت قلم موی سی بلکاردک این وسیله مخصوص نقاشی رنگ روغن می باشد و از تیغه های فلزی انعطاف پذیر و حالتی فنری شکل دارد؟81

2ناتورالیستکالسیکامپرسیونیسترئالیستآثار نقاشان کدام مکتب عموماً با رنگ های سرد و گرم شکل گرفته اند؟82

83
آدامس ها و شکالت ها با طعم نعنا و پونه که احساس  خنکی می دهد را با چه رنگی 

نشان می دهند و چه مزه ای را تداعی می کنند؟
1تندی-  قرمز تلخی- قرمز شوری - آبی گس بودن  - سبز

2غارنشینی، پرندگان و حیواناتغارنشینی، حیوانات وحشی غارنشینی، جانوران و انسانغارنشینی، جانوران و طبیعت  آشنایی با سابقه و تاریخچه نقاشی پرتره در گذشته و امروز از کجا و چه موضوعاتی بوده است؟84



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره
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3بنفشقرمزنارنجیسبز آبیآن دسته از اشعه ها که بلندترین طول موج را دارند به چه رنگی دیده می شوند؟85

3نارنجیآبی بنفشسبزقرمزآن دسته از اشعه ها که طول موج کوتاهی دارند به چه رنگی دیده می شوند؟86

87
سلولهایی که فا م ها را از یکدیگر تشخیص داده  ونسبت به طول موج های مختلف 

.نور از نظر ترکیب رنگی حساس می باشند
34 و 2مورد سلول های نوریسلول های مخروطیسلول های راوی

4هر سه موردسایه روشن و حجم سازی پودر و ترمههاشوربا کدامیک از شیوه ها می توان از مدادرنگی استفاده نمود؟88

89
بخشی از انرژی الکترومغناطیسی است که به صورت امواج منتشر می شود و زمانی که 

.با اشیاء برخورد می کند قابل رؤیت می گردد 
2نامرئی- نور مصنوعینامرئی -  نور طبیعی مرئی  - نور طبیعیمرئی - نور مصنوعی

1پاک کنمداد کنتهذغال طراحیقلم  فلزی و قلم نی برای استفاده هاشور در طراحی از چه ابزارهایی می توان استفاده نمود؟90



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 
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2تمام مواردزیبایی شناسانه استعاریوصفیبرای بیان معانی عمیق و درونی آثار از کدام ویزگی رنگ استفاده میشود91

34 و 2مورد بنزینتینر و نفتآببرای پاک شدن قلموهای آغشته به رنگ روغن از چه موادی می توان استفاده کرد؟92

34و1مورد با استفاده از روغن برزک تمیز می کنیمبا تکه ای پارچه آغشته به نفت یا تینر تمیز می کنیمبا استفاده از مایع ظرفشویی  برای پاک نمودن پالت رنگ روغن آغشته به رنگ روغن چه اقدامی می کنیم؟93

1پایه دارپالتیکشابیپاروییبرای ترکیب  رنگ ها بر روی پالت کدام کاردک مناسبتر است استفاده کنیم؟94

4آب بنزینتینرنفتبرای تمیزکردن پالت آبرنگ از چه مایعی استفاده می کنیم؟95

1ظروف پالستیکی استوانه ای بصورت قرصشیشه های استوانه ایتیوپ های فلزی برای جلوگیری از خشک شدن رنگ های روغنی آنها را در کجا نگهداری می کنند؟96
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2رنگ های آرایشیرنگ های شیمیاییرنگ های آلی و جوهری رنگ های معدنی برای ساخت مرکب های رنگی در گذشته از چه رنگ هایی استفاده می کردند؟97

1آبی کادمیوم با قرمز آلیزارینآبی پروس با قرمز آلیزارین آبی کبالت با قرمز آلیزارین  آبی اولترامارین با قرمز آلیزارین  برای ساختن بنفش بهتر است کدام رنگ ها را با یکدیگر مخلوط کنیم؟98

2آبی اولترامارین + کادمیومکادمیوم + پروسقرمز آلیزارین+آبی اولترامارینقرمز آلیزارین + کادمیومبرای ساختن رنگ بنفش بهتر است سفید را با چه رنگ های دیگری مخلوط کنیم؟99

3بنزینآب ولرمتینرنفتبرای شستشوی قلم موی آبرنگ از چه محلولی باید استفاده شود؟100

4همه ی مواردبنزیننفتتینربرای شستشوی قلم موی رنگ روغن از چه محلولی باید استفاده شود؟101

2سبز- آبی  –سیاه سبز  - قرمز قهوه ای   –سیاه  –قرمز سیاه    –آبی  –قرمز برای شکالت و کاکائو از کدام رنگ ها می توان استفاده نمود؟102
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2کاغذ سفید معمولیکاغذ پوستیکاغذ گالسه  کاغذ کاهیبرای کار با تکنیک قلم فلزی و هاشور از چه زمینه کاری باید استفاده گردد؟103

31 و 1مورد روکش آنها را پس از شستشو روی آن قرار دارد  انتهای دسته قلم مو را در لیوانی به صورت  عمودی گذاشته تا خشک شود  پس از شستشو با آب گرم باید موهای آن را با انگشتان تمیز نمائید ؟نمی باشدبرای محافظت از قلم موی آبرنگ کدام گزینه صحیح 104

2 موهای قلم مو را در تکه ای کاغذ بپیچید و آن را چسب کنیدپس از شستشو موهای قلم مو را خشک کنید پس از شستشو قلم  موها را با آب جوش یا آب گرم بشوئیم  رنگ های آن را با نفت بشوئیم    ؟نیستبرای محافظت از قلم موی رنگ روغن کدام گزینه صحیح 105

4ورنی روغن گردوروغن برزکتینر.برای محافظت رنگ های تابلو و محافظت درمقابل رطوبت از این ماده استفاده می شود106

1حرکت نقطه، نقطه ایهاشور پودر و نرمهومستقیم از خود گچ - پودر یا نرمهبرای نقاشی با پاستل گچی از چه تکنیک هایی می توان استفاده کرد؟107

2پنج روشچهار روش سه روشدو روش بطور کلی هنرمندان مفاهیم و ویزگیهای رنگ را به چند طریق بکار می برند 108
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109
به غیر از موادی که با ذغال جهت طراحی انسانهای اولیه استفاده می شد، از چه مواد 

دیگری برای این کار استفاده می کرده اند؟
2لویی- خاک رس با شیره ی درختانلویی- خاک رسخاک رس با شیره ی  درختان - چربی حیواناتچربی حیوانات

4زرد طالییزردآبیقرمز رنگ جاودانگی نیز می باشد110

3بیگمنترنگابهگلیزکادمیومترکیب مقدار زیاد آب با مقدار بسیار کمی رنگ است؟111

4سنجاب- سمور - گربهسمور - اسبآهو - گربهخوک - اسببهترین موی قلموی آبرنگ کدام است؟112

4همه ی موارددارای کشش قابل قبول دارای غلظت باشد پررنگیبهترین نوع مرکب مایع چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟113

3سرد و گرمکیفیتکمیتته رنگبیشترین درخشندگی رنگ در این نوع کنتراست اتفاق می افتد؟114
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1 لوله  کردن و حفظ نقاشیکشیدن کاغذ روی اثر کارقاب گرفتن نقاشیفیکساتیو کردن نقاشیپس از انجام کار با پاستل گچی کدام کار ضروری است؟115

3دگاگویاوان گوگگوگنتابلوی سوم ماه می اثر کدام نقاش است ؟116

1وان گوگمیکل آنزرافائل داوینچیتابلوی مونالیزا اثر کیست ؟117

1سبز- آبی- قرمزبنفش- آبی-سبزنارنجی - بنفش- قرمزسبز  - قرمز- آبیتجزیه نور توسط منشور، از دسته رنگ های امواج کوتاه و ا مواج بلند و متوسط کدامند؟118

2زردآبیسفیدبنفشتجلی نور، مهربانی، عشق به خداوند، عشق به احدیت از خصوصیات کدامیک از رنگ هاست؟119

1هیچکدامهارمونیکنتراستاشباعترکیب  یک رنگ را با خاکستری ، سیاه ، سفید ، یا مکملش را چه می گویند؟120
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.ترکیب از شکل مثلث و دایره می باشد یا می توان گفت مثلث پخ دار، این رنگ به معنی پایداری و تنش است121 2بنفشآبیسبزنارنجی

34 و 2مورد سیاه با نارنجی نارنجی با آبی  سیاه با زرد  ترکیب رنگ قهوه ای از کدام رنگ هاست؟122

2هیچکدامترکیبیکاهشیافزایشیترکیب رنگ های جرمی را چه می گویند ؟123

1هیچکدامترکیبیکاهشیافزایشیترکیب رنگ های نوری را چه می گویند ؟124

آبی  = نارنجی+ سبز      قرمز= آبی+ نارنجی    زرد= قرمز+ زردکدام گزینه برای ایجاد رنگ های ثانویه درست است ؟125 سبز   = زرد+ بنفش      بنفش= قرمز+ نارنجی    آبی= سبز+ زرد آبی  = بنفش+ سبز      زرد= زرد+ نارنجی    قرمز= آبی+ زرد بنفش  = آبی+ سبز      قرمز= آبی+ نارنجی    زرد= قرمز+ زرد 4

126
قدرت . ترکیبات آن شامل چسب آلبالو، صمغ عربی، مواد نرم کننده و گندزدا می باشد

.پوششی خوبی دارند
2پاستل روغنیرنگ روغنگواشآبرنگ
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.ترکیبات رنگی این ابزار رنگی از رنگریزه و ماده ی چسبان می باشد، و به راحتی پاک می شود، با کم و زیادکردن فشار دست می توان تنوع های زیادی را ایجاد نمود127 3پاستل روغنیمدادرنگی  آبرنگ  گواش

2آبرنگگواش پاستل روغنیپاستل گچی.ترکیباتی از پودر رنگ، چسب و روغن است، در مقابل حرارت ذوب می شود128

4مرکبپاستل گچیگواشآبرنگترکیبی از دوده، چسب حیوانی، قند، گلیسیرین و فنول را دارد؟129

1هیچکدامفتوگرافیچاپکوالزتصویری که با چسباندن موادی از قبیل کاغذ ، پارچه ، نخ ، و غیره بر روی بوم یا تخته ساخته میشود130

3رنگ روغن پاستل روغنیگواشپاستل گچی تکنیک هایی شامل خراش، ذوب، استفاده از قلمه با تربانتین برای کدام ابزار نقاشی استفاده می شود؟131

1مرکبمدادگچذغالتنها وسیله طراحی انسانهای اولیه و غارنشین چه بوده است؟132
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2ماتشفافسفیدسیاهجسمی که تمام طول موج های نور سفید را بازتاب می دهد ، چه رنگی به نظر می رسد ؟133

134
جنس اینگونه بوم ها از کتان، متقال و کنف می باشد و سطح آن را با الیه ای از مواد 

.چسبنده آغشته کرده و سپس آن را با الیه رنگ روغن سفید می پوشانیم
3بوم چوبیبوم پارچه ایبوم مقواییبوم کاغذی

31 و 2مورد به علت محافظت از سرمابه علت محافظت از گرما زیرا موجب می شود تا روشنایی بهتری را نشان دهد  چرا استفاده از ورنی برای مصرف روی تابلوهای رنگ تیره بیشتر مناسب است؟135

136
خصوصیات این رنگ، آسایش خاطر، صمیمیت، پاکی، صلح، هماهنگی و خرسندی 

خواستار آرامش و یک محیط امن می باشد؟. است
4آبیسیاهزردبنفش

4 3 و 1مورد بتواند آب را به خوبی جذب کنددرصورت تماس با آب زبر و محکم شود درصورت خیس شدن سر آن سوزنی و تیز شود خصوصیات قلم موی آبرنگ چیست؟137

32 و 2مورد درحالت آغشته به رنگ شدنحالتی فنری داشته باشد و در حالت خشک و تر بعد از خم شدن دوباره استفاده شود حالتی معمولی و خشک داشته باشدخصوصیات قلم موی خوب رنگ روغن چیست؟138
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34 و 2مورد درمقابل رطوبت و آب مقاوم بودن قدرت جذب آب داشتن از گرم پائین و بافت ظریف درست شده باشد خصوصیات مقوای آبرنگ کدام است؟139

34 و 1مورد مقاوم بودن در برابر نور  فشردگی مولکول رنگی خالص و روشن بودن رنگ ها  خصوصیات و ویژگیهای رنگ های هنری مورد استفاده نقاشان کدامند؟140

. از ترکیب رنگریزه های خشک با صمغ تهیه می شود و در بازار بصورت استوانه ای و مکعب مستطیلی یافت می شود141 4پاستل گچیرنگ روغنآبرنگگواش

3نارنجیبنفشسفیدآبی.رنگی مرموز و ابهام برانگیز است 142

3رومانتیسیسماکسپرسیونیسمپاپ آرتفوویسم.در این سبک موضوعاتشان حاالت روانی حاد داردو شکل همه چیز را تحریف می کند 143

4امپرسیونیسمرئا لیسمپاپ آرتکالسیکدر این سبک نقاشی تکیه بر بازی نور ، فقدان خطوط محیطی ،استفاده از لکه های ریز رنگ ودر فضای خارجی بود144



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1اکسپرسیونرئالیسمکوبیسمفوویسمدر این سبک نقاشی رنگ های سیر و خالص نقش اصلی را دارد نه تعادل بصری رنگ ها ؟145

2اکسپرسیونرئا لیسمسمبولیسمکالسیکدر این سبک هنری در خلق آثارشان از نماد استفاده میکنند؟146

147
در این شیوه، ترکیب بندی مناسبی را از طبیعت انتخاب کرده، سایه روشن ها و 

رنگ مایه ها به صورتی تفکیک شده و درکنار هم قرار می گیرد؟
4تختساخت و سازموجیلکه گذاری

148

در این شیوه ی رنگ روغن، رنگ ها به صورت مجزا و هم به صورت روی هم به کار 

گرفته می شوند، این شیوه بسیار متنوع است، این نوع شیوه در کدام سبک های نقاشی 

استفاده می شود؟

3ناتورالیسم- موجیامپرسیونیست  - لکه گذاریکالسیک - ساخت و سازنئوامپرسیونیست - تخت

.در این مکتب با دقت فراوان از طبیعت تقلید می گردد و تعادل در خطوط و رنگ ها، نوعی سنگینی و آرامش به این شیوه می بخشد149 3ناتورالیسمکالسیکسوررئالیسم   رمانتیسم 

.این شیوه براساس اصول و روشهای هنری و ادبی می باشد. در این مکتب دقت و مهارت زیاد در رعایت کوچکترین سایه روشن ها که حالت تجسمی قوی به کار هنرمندان می دهد150 4کالسیکدادائیسم ناتورالیسم رئالیسم 



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4 2 و 1مورد جرجیونه و رامبرانت سوراوسینیاک  ون گوگ و گوگن در آثار کدام هنرمندان از رنگ های مکمل بیشتر استفاده شده؟151

1ترکیب افزایشی- رنگ قرمزترکیب کاهشی- رنگ آبیترکیب افزایشی –رنگ سفید ترکیب کاهشی- رنگ خاکستری تیرهدر ترکیب مواد رنگی وقتی سه رنگ اصلی با یکدیگر مخلوط می شوند چه رنگی حاصل می شود و به آن چه می گویند؟152

2تمام مواردزیبایی شناسانه استعاریوصفیدر خلق آثار اعتقادی ، مذهبی ،افسانه ایی  از کدام ویزگی رنگ استفاده میشود153

2آبی- سفیدسیاه-  خاکستریسفید - سیاه سیاه- سفید در زمستان از چه رنگی باید برای پوشش بیشتر استفاده کنیم و در تابستان از چه رنگی؟154

155
در صورتی که بخواهیم رنگ روغن رقیق تر گردد از چه محلولی استفاده می کنیم، این 

.محلول در خشک شدن رنگ ها نیز سرعت می بخشد
2روغن برزکروغن گردومحلول تربانتین روغن کنجد 

156
در طیف رنگ ها پس از بنفش، آبی و سبز، نوار باریک که رویت می شود به چه 

رنگ هایی ختم می گردد؟
1زرد به قرمز و سپس به نارنجیقرمز به سبز نارنجی و سپس به قرمز   زرد به نارنجی و سپس به قرمز  



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1قرمز _زرد آبی- سبز قرمز- سبز قرمز- آبی بنفش در طیف های نور مرئی کدام نور کوتاه ترین و کدام بلندترین طول موج را دارند ؟157

1تمام مواردزیبایی شناسانه استعاریوصفیدر عکاسی رنگی و نقاشی رئالیستی از کدام ویزگی رنگ استفاده میشود 158

159
 سه رنگ با نوارهای بلند و متوسط، طول موج کوتاهدر فاصله میان سه دسته 

باریک تری هستند آنها کدامند؟
1زرد- قرمز- آبیسبز - آبی- قرمزبنفش  - نارنجی- سبزنارنجی - زرد  –آبی 

2مجسمه سازینقاشیسینماتئاتردر کدام بخشهای هنری از تصویر جانشین استفاده می شود؟160

1مصر و یونان  یونان و رومرنسانس و رم باستان رنسانس و یونان باستان در کدام دوره ها به سهولت پیکره ها و چهره ها با بیننده ارتباط روحی و روانی برقرار می کنند؟161

2هنر بین النهرینهنر مغرب زمینهنر یونانهنر مصردر کدام عصر طالیی  توجه به زیبایی اندام داشتند و از قوانین آرمانی پیروی می کردند؟162



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1نیمه قرن شانزدهمنیمه قرن هفدهمنیمه قرن هیجدهم نیمه قرن نوزدهم در کدام قرن بود که برای بار دوم هنرمندان به واقع گرایی بیشتر گرایش ورزیدند؟163

4مذهبی و تفکری مادی و عینی  مادی و تجملیتجملی و مذهبی در گذشته شیوه چهره نگاری تمدن بیزانس، تمدن اسالمی و تمدن شرق دور تحت تأثیر چه بینشی بود؟164

4آبرنگرنگ روغناکرولیکگواش.در گروه رنگ های شفاف و روحی قرار دارد و به صورت قرص، پالتی و تیوپی در بازار یافت می شود165

خصوصیات فردی هر چهرهخصوصیات حالت بدنخصوصیات چشمان فردی هر چهره در نقاشی پرتره به کدام ویژگی های آرمانی می توان اهمیت داد؟166
شامل خصوصیات چهره و 

فیگور
3

1بیزانس  روم یونان مصردر هنر کدام دوره توجه به اندام آدمی با باالتنه ی تمام رخ و سرها و پاهای نیمرخ به تصویر کشیده می شد؟167

3تمام مواردزیبایی شناسانه استعاریوصفیدر هنرهای تزیینی ، کاربردی و سنتی از کدام ویزگی رنگ استفاده میشود 168



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1همه ی آنها در جلوی تابلوهمه ی آنها در عقب تابلودر وسط تابلو در جلو و عقب تابلو   در یک تابلوی نقاشی جایگاه رنگ های گرم و سرد در کدام قسمت دیده می شود؟169

2از ترکیب با رنگ های درجه سوم از ترکیب با رنگ های مکمل  از ترکیب رنگ ها با سفید و سیاه    از ترکیب رنگ ها با زرد و بنفش درجات مختلف تیرگی و روشنی رنگ ها چگونه بدست می آیند؟170

1همه ی مواردهنگامی که در مجاور رنگ سیاه و سفید قرار گیرند.وقتی که با رنگ مکمل خود مخلوط شده اند قرار گیردزمانی که در مجاورت رنگ های ناخالص قرار گیرنددرجه خلوص یک رنگ در چه زمانی بیشتر جلوه گر می شود؟171

4پاستل روغنی Bمداد طراحی مداد رنگیپاستل گچیدرصورت خطا کدام تکنیک ها را نمی توان پاک نمود؟172

4به مرورزمان گازهای موجود در هوا باعث تجزیه رنگ ها می شودرنگ ها دارای ترکهای ریزی می شودرنگ ها به رنگ قرمز درمی آیند به مرور زمان پوسیده و پاره می شوددرصورت عدم مصرف ورنی یا روغن جال برروی سطح تابلو نقاشی چه اتفاقی روی بوم می افتد؟173

3کرومکادمیوماولترکبالتدرصورتی که بخواهیم از رنگ نارنجی استفاده کنیم از کدام نارنجی تهیه کنیم؟174



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4سفید ترکیب افزایشیسیاه ترکیب کاهشیخاکستری ترکیب جانبی  قرمز ترکیب همگراباهم ترکیب شوند چه نوری حاصل می شود و به آن چه می گویئم؟ (محدب)درصورتی که طیف رنگ های حاصل از شکست و تجزیه نور به وسیله منشور از یک عدسی همگرا 175

باهم ترکیب کنیم چه می شود؟ (محدب)درصورتی که طیف رنگ های حاصل از شکست و تجزیه نور به وسیله منشور را دوباره به کمک یک عدسی همگرا 176 3مجدداً نور به رنگ خاکستری حاصل می شودمجدداً نور سفید حاصل می شودمجدداً نور تیره حاصل می شود مجدداً نور قرمز حاصل می شود

177
درمیان رنگ ها کدامیک را به عنوان پرحرارت ترین رنگ ها و کدامیک از آنها جزو 

سردترین رنگ ها محسوب می شوند؟
2آبی - نارنجینارنجی زرد - سبزآبیسبزآبی  - قرمزنارنجیزردآبی - قرمزنارنجی

178
دسته ای از طیف حاصل که دارای طول موج متوسط هستند به چه رنگی دیده 

می شوند؟
2بنفشقرمزسبزنارنجی

3تلخیترشیتندیشوریسبز، سبز مایل به زرد چه مزه ای را تداعی می کند؟- رنگ ، زرد179

180
قهوه ای سوخته و بنفش چه مزه ای را  –قهوه ای  –سبز زیتونی  –رنگ آبی پررنگ 

تداعی می کنند؟
2ترشیتندیتلخیشوری



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3قرمزنارنجیبنفشزردرنگ آبی در چه زمینه ای درخشش بیشتری دارد ؟181

3قرمزنارنجیبنفشزردرنگ جوانی و شادابی است182

3روحیکدر و جسمی نیمه شفافشفافرنگ روغن در گروه کدام رنگ ها قرار دارد؟183

1آلیزارینپروس زرد اولترآمارین   کادمیوم  کدام رنگ زرد در چرخه رنگ ایتن قرار دارد184

2سبزنارنجیبنفشقرمزرنگ زرد درچه زمینه ایی درخشش بیشتری دارد ؟185

4سبزنارنجیبنفشزردرنگ قرمز در چه زمینه ای درخشش بیشتری دارد ؟186



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
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ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

34 و 2مورد تلخیتندیشیرینیرنگ قرمز کدام مزه ها را تداعی می کند؟187

4سفیدسبزنارنجیقرمزپرتویی که در موقع تجزیه به میلیون ها پرتو رنگی تجزیه می شود، 188

189
رنگ هایی مانند آبی پر رنگ، قهوه ای ، سبز زیتونی و بنفش تا حدودی چه مزه ای را 

.القا می کند
4تلخیتندیشیرینیشوری

1کیفیتکمیتسرد و گرمته رنگرنگ های اصلی در کنار هم چه نوع کنتراستی بوجود می آورد؟190

1زرد ، قرمز ، آبیبنفش ، نارنجی ، سبزسبز، قرمز ، بنفشقرمز، سبز ، آبیرنگ های اصلی نور کدامند ؟191

1هیچکداممعدنیروغنیآلیرنگ های جوهری جزو کدام دسته از رنگ ها هستند ؟192



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
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ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1زرد  قرمز، بنفشبنفش ، نارنجی ، سبزقرمز، زرد- سبز قرمز ، زرد ، آِّبیرنگ های درجه اول یا خالص کدامند؟193

2زرد- نارنجی- سبزسبز - قرمز-  نارنجیبنفش - سبز- نارنجیآبی - سبز- نارنجیرنگ های درجه دوم شامل چه رنگ هایی می باشند؟194

3زرد قرمز ، بنفشبنفش ، نارنجی ، سبزقرمز ،بنفش- سبزقرمز ، زرد ، آِّبیسرنگ های درجه دوم کدامند ؟195

1دور- آرام عمق- تخت نزدیک- دور دور- نزدیک دیده میشود........... و رنگ های سرد ...................رنگ های گرم از نظر  ایجاد بعد فضایی196

3خنثیمکملدرجه سوم درجه دومرنگ های مقابل هم در چرخه رنگ را چه می نامند ؟197

2آبی - سبز- خاکستریزرد - قرمز- نارنجیآبی - زرد- قرمزآبی- سبز- بنفشنارنجی  کدامند- بنفش  - به ترتیب مکمل سبز 198



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره
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ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1وسط و آخرمرکز و کنارمخالف یکدیگرروبروی یکدیگررنگ های مکمل در چرخه ی دوازده رنگی به چه صورت قرار گرفته اند؟199

4بنفشزردآبیسبزرنگی است رمانتیک، خیال انگیز و وهم آور200

.رنگی است مرموز و ابهام برانگیز، ترکیبی از رنگ مادی و معنوی است و شکل هندسی یک بیضی را می سازد201 3خاکستریبنفشنارنجیسبز

3سفید -سیاهبنفش  - زردآبی - زردآبی - قرمزروشن ترین و تیره ترین رنگ کدامند؟202

1بی مزهتندیتلخیشیرینیزرد مایل به نارنجی که به تندریج قرمز می شود کدام مزه را تداعی می کند؟203

2ترکیب جانبیترکیب افزایشیترکیب کاهشی ترکیب فضایی زمانی که فیلترهای رنگی فقط اجازه عبور طیف نور همرنگ خود را می دهند اصطالحاً چه می گویند؟204



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
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ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1با برخورد با زمینه ی سفید رنگ های قرمز و زرد دیده می شودبا برخورد با زمینه ی سفید خاکستری دیده می شود با برخورد با زمینه ی سفید تیره دیده می شود  به صورت طیفی رنگین دیده می شود با برخورد با زمینه ی سفید زمانی که نور خورشید به یک منشور تابیده می شود چه اتفاقی می افتد؟205

2چکشیچهارچوب برزنتیبوممقوای ابریشمی.زمینه ای است که برروی آن نقاشی می کنند و معموالً جنس آن از پارچه ی کتان، متقال و کنف می باشد206

3تلخیشوریتندیبی مزه ایخاکستری چه مزه ای را تداعی می کند؟ –آبی آسمانی  –سبز روشن 207

2امپرسیونیسمرئا لیسمکوبیسمفوویسمسبکی که پیکاسو و براک با آمیزش نماهای گوناگون از موضوع در قالبی مکعبی به جای یک زاویه واحد پدید آوردند208

4قرمز نارنجی –سبز آبی سبز قرمز  –آبی سبز زرد نارنجی  –سبز آبی قرمز نارنجی  – زرد آبی سردترین رنگ ها و گرمترین آنها کدامند؟209

1هیچکدامقرمز- آبی قرمز ، آبینارنجی قرمز- سبز آبی سردترین و گرم ترین رنگ ها در چرخه رنگ کدامند ؟210



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره
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1234سؤال
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صحیح

3مخروطی- هندسیمخروطی-  استوانه ایمحدبی - مسدسیمحدبی - محقریسلولهای نوری چشم کدامند؟211

1بنفشسفیدقرمزآبیسمبل روز، عفت، تقوا، پاکی، درستی، صداقت، پاکیزگی، بهداشت، حرکت، زندگی و فعالیت کدام رنگ است؟212

4آبی بنفش کوتاه- سبز متوسط- قرمز بلندآبی بنفش متوسط- سبز کوتاه- قرمز بلندبنفش آبی متوسط - قرمز کوتاه- آبی بلندسبز متوسط - آبی بنفش بلند –قرمز کوتاه سه رنگ اصلی نور کدامند و هریک دارای چه طول موجی می باشند؟213

214
شدیدترین کنتراست ته رنگ میان کدام رنگ ها می باشند که بین آنها هیچ وجه 

مشترکی از جهت رنگین بودن وجود ندارد؟
2بنفش، آبی، سبز سفید، سیاه، خاکستری  قرمز، زرد، آبی   نارنجی، سبز، بنفش 

4سفید - سیاهسفید - بنفشآبی  - سیاهسیاه  - قرمزشدیدترین کنتراست تیرگی روشنی در میان کدام گزینه ها می باشد؟215

1مثلثمربعبیضیذوزنقهشکل مناسب برای نمایش رنگ نارنجی کدام است ؟216



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1با مفاهیم نقاشی بین المللی آشنا می گردیممراحل رنگ آمیزی آموزش می دهدبه ما تکنیک نقاشی یاد می دهدبا مفهوم زیبایی در دوره های مختلف آشنا می شویمشناخت سبک های گوناگون و آثار هنری هر دوره چه کمکی به ما می کند؟217

1قرمزآبیسبزبنفشصدای بم با کدام رنک هم ارز می باشد ؟218

4 سانتیمتری و بطور مایل25با فاصله بصورت افقی روی سطح عمودی  بصورت افقی و عمودی روی سطح میز یا زمینبصورت عمودی برروی سطح صافطرز پاشیدن فیکساتیو برروی نقاشی چگونه است؟219

3802 -800900 -360 380 -360760 -800. نور سفید دارای چه طول موجی میباشد  220

221
انتهای - وسط - ابتدا  )کدام رنگ ها در طیف رنگ در دو طرف و وسط قرار دارند 

(طیف 
3سبز- آبی –بنفش بنفش - سبز- قرمزآبی   - سبز- زردقرمز  - سبز- آبی

222
فردی که اولین ردیف رنگی او این رنگ می باشد، پرشور، پرحرارت و سرشار از انرژی 

.است
2بنفشزردنارنجیقرمز



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

3پاستل روغنیآبرنگ رنگ روغنآکرولیک.قدرت نسبتاً کمتری نسبت به گواش دارد، دیر خشک می شود و حالل آن آب است223

1سه گروهدو گروهپنج گروهچهار گروهقلم موهای رنگ روغن از نظر شکل به چند گروه تقسیم می شوند؟224

1نسبت به هیچ رنگی حساس نمی باشدنسبت به رنگ های تیره حساسس می باشد نسبت به رنگ های روشن حساس می باشد   نسبت به تیرگی ها و روشنی ها حساس می باشد کار سلول نوری استوانه ای چیست؟225

2نسبت به رنگ ها هیچ واکنشی نداردنسبت به رنگ های روشن حساسند  رنگ ها را از یکدیگر تشخیص می دهند نسبت به رنگ های تیره حساسند کار سلول های مخروطی چیست؟226

4همه ی مواردنقوش پارچه و طراحی لباس  نقاشی انتزاعی  نقاشی طبیعت بی جان منظره  کاربرد تضاد ته رنگ در آثار هنر تجسمی در کدام مورد است؟227

3استفاده با قلم مو روی سطح غارشیارهای حکاکی شده سطح زیرین طراحی     بصورت پودر برروی طراحی کاربرد ذغال در طراحی انسانهای اولیه و غارنشین در کجا بود؟228



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4هرسه موردشیوه شخصی در استفاده از رنگ روغنروحیه هنرمندسبک و شیوه ی نقاشی کاربرد رنگ روغن به چه عواملی بستگی دارد؟229

1یونانگوتیکفالندررنسانسکاربرد رنگ روغن به کدام دوران مربوط می شود؟230

4 2 و 1مورد رنگ روغن را رقیق می کنداز ترک خوردن تابلو نقاشی جلوگیری می کند  تابلو نقاشی دیر خشک می شود کاربرد روغن برزک در نقاشی رنگ روغن چیست؟231

1غلیظ کننده می باشد و سریعا رنگ های روغنی را خشک می کندغلیظ کننده می باشد و سریعاً رنگ های روغنی را خشک می کندرقیق کننده می باشد و نمی گذارد رنگ ها ترک بخوردرقیق کننده و سریعاً رنگ های روغنی را خشک می کند کاربرد محلول تربانتین در نقاشی رنگ روغن چیست؟232

1هنر غربهنر مصر هنر یونانیان هنر رومیان کدام اقوام بودند که تحت تأثیر فرهنگ یونانی قرارگرفتند و در چهره نگاری بر خصوصیات فردی هر چهره تأکید می ورزیدند؟233

2همه ی طول موجهای بلند و کوتاهطول موج بلند از قرمز و طول موج کوتاه از سبزطول موج کوتاه از بنفش و امواج بلند از قرمزطول موج کوتاه از آبی و امواج بلند قرمز   کدام امواج به چشم دیده نمی شوند؟234



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1مدادرنگیآبرنگ پاستل گچیپاستل روغنیکدام تکنیک نقاشی در مقابل آب مقاوم است؟235

2سبز- آبی  –زرد آبی - قرمز  –نارنجی نارنجی  - زرد  –قرمز بنفش - سبز  –آبی کدام دسته از رنگ ها جزو رنگ های گرم می باشند؟236

3قرمز- آبی  – زرد بنفش - سبز  –آبی سبز - زرد  –قرمز زرد قرمز   – نارنجی کدام دسته از رنگ ها جزو رنگ های سرد قرار دارند؟237

2رنگ های ثانویه رنگ های خنثی رنگ های سرد   رنگ های گرم کدام دسته از رنگ ها عقب تر و در فاصله ای دورتر دیده می شوند؟238

4 رنگ های گرمرنگ های درجه سومرنگ های ثانویه  رنگ های سرد کدام دسته از رنگ ها ایجاد بعد فضایی کرده و معموالً نزدیک احساس می شوند؟239

240
 میان رنگ های اصلی و رنگ های A274کدام دسته از رنگ ها را به عنوان حدفاصل 

درجه سوم نیز می توان نامید؟
1خلوص رنگیبدون فامخاص و خنثیدرجه دوم



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1سبز - زرد- آبیزرد  - بنفش- نارنجیآبی  - زرد- قرمزبنفش  - آبی-  سبزکدام دسته از رنگ ها سرد می باشند؟241

4نارنجی - زرد- قرمزنارنجی - زرد- آبیآبی - زرد- قرمزبنفش  - آبی- سبزکدام دسته از رنگ های گرم می باشند؟242

2بنفشآبیسبزخاکستری.کدام رنگ مزه ی گس دارد و نماد حیات ، طبیعت، جوانی و رشد می باشد243

244
کدام رنگ می توان حالتی از سرما و گرما را تداعی کند و در حالت متوسط رنگ ولرم 

عنوان می شود؟
3قرمزسبزنارنجیزرد

245
کدام رنگ ها از نظر بُعد فضایی معموالً نزدیکتر و کدام رنگ ها عقب تر و در فاصله 

دورتری دیده می شوند که به آن پرسپکتیو رنگی می گوئیم؟
3درجه دوم - رنگ های درجه اولرنگ های سرد  - رنگ های گرمبنفش   - نارنجی- سبزسفید -  سیاه

1 سانتیمتر30 تا 20فاصله - در فضای بسته سانتیمتر 20 تا 15فاصله بین - در فضای آزاد سانتیمتر 20 تا 10فاصله بین - در فضای داخل اطاق سانتیمتر  40 تا 30فاصله بین - در فضای آزادکدام روش استفاده از فیکساتیو و ورنی بر روی نقاشی صحیح تر می باشد؟246



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4 رنگ فضای داخلیچشممولکول زندگینورکدام عوامل جزو عوامل مهم در رؤیت رنگ ها نمی باشد؟247

4 استفاده از رنگ های قرمز و سیاه بصورت مکرربه کاربردن مواد رنگی و مهارت خالقانهتجربه رنگیقدرت دانستن و به کارگیری رنگ ها  ؟نمی باشدکدام گزینه در انجام کار نقاشی مؤثر 248

1تمام مواردکرویمخروطیاستوانه اییکدام گونه از سلول های شبکیه برای ادراک تیرگی و روشنی رنگ ها می باشند ؟249

2تمام مواردکرویمخروطیاستوانه اییکدام گونه از سلول های شبکیه برای تشخیص رنگ ها می باشند ؟250

2میله و رافائلدگا -  وانگوگکوربه و دومیهکلودموته-  ادگارد گاکدام هنرمندان به زندگی مردم معمولی در فضاهای عادی تأکید ورزیدند و از حالت آرمانی خارج و رئالیسم نقاشی می کردند؟251

3سبزقرمزنارنجیآبی.کدامیک از رنگ ها عموماً نماد  تندی می باشد252



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

 با گذشت زمان شفافیت خود را از دست ندهدبا قلم مو به راحتی روی تابلو کشیده نشودباعث حل شدن رنگ های تابلو نشود- به سرعت بخشکدکدامیک از موارد جزو ورنی مناسب و مرغوب برای سطح نقاشی رنگ روغن نیست؟253
درصورت لزوم، به آسانی بتوان 

آن را از روی تابلو برداریم
2

24و1کوربهبراکپیکاسوکدامیک از نقاشان سبک کوبیسم هستند254

3و2نارنجیقرمزسفیدکدامیک کروماتیک هستند؟255  4

3هیچکدامسه بعدیدو بعدییک بعدیمیگردد..............  روشنی باعث ایجاد و درک فضای - کنتراست تیرگی 256

3هشتهفتششپنج کنتراست رنگ به چند گونه است ؟ 257

4همه ی مواردطراحی و نقش پارچه ارتباط تصویری  - معماریتزئینات داخلی - رنگ آمیزیکنتراست همزمان در کدام هنرهای کاربردی استفاده می شود؟258



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4زردنارنجیبنفشقرمزکدام رنگ در حالت خلوص نمادی از ذکاوت و دانایی است ؟259

260
مرسوم ترین روش در این شیوه، آن است که از رنگ های تیره به روشن و از سطوح 

کلی به سطوح جزیی تر، ادامه می دهیم؟
2لکه گذاریتختساخت و سازموجی

1پودر و نرمهمایع و خمیریخشک و مایعخشک، مایع و خمیری  مرکب های رنگی به چند صورت در بازار وجود دارد؟261

4همه ی مواردپروس کبالتاولترامارین معروف ترین رنگ آبی در بازار کدام می باشند؟262

263
معموالً برای نقاشی رنگ روغن روی بوم مقوایی از چه نوع مقوایی می توان استفاده 

نمود؟
2مقوای مخصوص آبرنگمقوای نازک  مقوای  با گرم و وزن باال  مقوای گرم و وزن پائین 

264
معموالً وقتی دو رنگ مکمل در مجاورت و در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند چه 

اتفاقی می افتد؟
4درجه ی خلوص و درخشش یکدیگر را تقویت می کنند در یکدیگر ادغام می شوند از خلوص یکدیگر می کاهند یکدیگر را خنثی می کنند 



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1اوایل قرن نوزدهماواخر قرن نوزدهماوایل قرن هیجدهم  اواخر قرن هیجدهم مکتب رمانتیسم در چه قرنی مقابل نئوکالسیسم واکنش نشان داد؟265

4نارنجیبنفشآبیقرمزمکمل رنگ آبی کدام است؟266

4سبزبنفشآبیقرمزمکمل رنگ قرمز کدام است؟267

3نارنجیبنفشآبیقرمزمکمل زرد کدام است؟268

1هیچکدامدرخشندگیارزش عددیکیفیت رنگین بودنمنظور از ته رنگ یا فام کدام گزینه است ؟269

2رنگ هایی که ترکیب آنها سفید شودرنگ هایی که از ترکیب با یکدیگر خنثی می شوند رنگ هایی که از ترکیب هیچ کدام از رنگ های دیگر حاصل نمی شوند  رنگ هایی که با ترکیب یکدیگر بدست می آیدمنظور از رنگ های اصلی یا درجه اول چیست؟270



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
سؤ

ه 
ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

1از ترکیب یک رنگ اصلی با خنثی از ترکیب سه رنگ اصلیاز ترکیب یک رنگ اصلی با ثانویه   از مخلوط دو رنگ اصلی با یکدیگر منظور از رنگ های درجه دوم یا ثانویه چیست؟271

272
مواد پاک کننده ، شوینده ها ، آب معدنی ، داروهای شیرینی، قند و شکر غالباً با چه 

رنگی در بسته بندی ها نمایش داده می شود؟
1زردقرمزسبزآبی

4 2 و 1مورد جوشانده ی پوست عنابجوشانده ی پوست انار جوشانده ی پوست گردومواد مرکب های رنگی در گذشته از چه موادی ساخته می شدند؟273

3طبیعتانسانطبیعت بی جان حیواناتموضوع اصلی کار آثار هنری کالسیک یونان و رم چه بوده است؟274

4همه ی مواردداستانهای پرماجرای تاریخیمسایل معنوی عواطف شخصی و انسانیموضوعات کار رمانتیسم ها برچه بود؟275

2کوتاهی و ظریفیبلندی و نرمی زبری و سختی قلم مو نرمی و لطیفی قلم مو مهمترین چیزی که کیفیت قلم موی رنگ روغن به آن بستگی دارد چیست؟276



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره

ال
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ار

شم

1234سؤال
پاسخ 

صحیح

4تمام مواردنورساختار مولکولیچشممهم ترین عوامل در تشخیص و دیدن رنگ ها چیست؟277

3مجموع والرهای رنگیمیان دو قطب تیره و روشن  میزان تیرگی  میزان روشنی  میزان تیرگی و روشنی رنگ ها از نظر بصری چگونه مشخص می شود؟278

4کوبیسمرئالیسمسمبولیسمکالسیکنخستین نهضت  هنری جدید قرن بیستم 279

31 و 2مورد به نمایش گذاشتن و انتخاب رنگ ها   به نمایش گذاشتن ارزش های رنگی   به نمایش گذاشتن پرسپکتیو جوی  نفش رنگ های سرد و گرم و دوری و نزدیکی آنها چه کمکی به هنرمندان می کند؟280

3اکسپرسیونرئا لیسمکوبیسمکالسیک.نقاشان این سبک کامال هر آنچه را که می بینند عینا رسم میکنند 281

2هیچکدامپوچگراآوانگاردبدویهانقاشان و نویسندگان پیشتاز در فن کار خود در هر دوره ایی را گویند282



دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 

سؤاالت استاندارد نقاشی چهره
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صحیح

1اکسپرسیونرئا لیسمکوبیسمدادایسم.نگرش و سبکی که بیشتر ضد هنر بود 283

284
واژه ای فرانسوی است و به مفهوم شستشو می باشد، از رنگ های پالستیکی است که 

درجه یک آن اکرولیک نام دارد؟
4گواشپاستلآبرنگاکولین

2پالت الکی حفره ایفیبر حفره ایپالت رنگمقوای پالتیوسیله ایی از جنس چوب یا الکی است که برای ترکیب رنگ ها در تکنیک رنگ روغن استفاده میشود 285

.وزن آن سبک و حمل و نقل آن راحت است. وسیله ای است که کمک می کند به نگه داشتن کاغذ یا مقوا جهت طراحی یا نقاشی که از جنس چوبی یا الکی است و در ابعاد مختلف در بازار یافت می شود286 4تخته شاسیسه پایه بلبرینگیخرک یا اسبکسه پایه کارگاهی

287
وسیله ای کوچک فلزی یا الکی که روی تخته شاسی یا پالت نصب می گردد و مواد 

رقیق کننده را داخل آن می ریزند؟
3ظرف آبظرف جا روغنی ظرف مخصوص قلم مو ظرف حاوی مواد شوینده 

1خشک در خیسخیس در خشک خیس در خیس خشک در خشک وقتی با قلم مو رنگ غلیظ روی مقوای خشک کار می کنیم از چه شیوه ای استفاده می شود؟288
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2خشک در خشکخشک در خیس خیس در خشکخیس در خیسوقتی با قلم مو  رنگ آبه  غلیظ روی مقوای خشک نقاشی می کنیم از چه شیوه ای استفاده کرده ایم؟289

2 2 و 1مورد همه ی نور را جذب خود نموده و ما رنگ متناسب را می بینیم فقط بخشی از نور را بازتابانیده که متناسب با رنگ خودش بوده است بقیه نور تأییده شده را جذب کرده است................وقتی جسمی رنگی دیده می شود بدان معنی است که 290

4همه ی مواردبصورتی که جسم تیره را با لمس کردن گرمی آن را دریافت می کنیمبیشترین قسمت نور را جذب و تبدیل به انرژی گرمایی می کنددرصد بسیار ناچیزی از نور را منعکس می کندوقتی جسمی را تیره می بینیم علت آن چیست؟291

4 2 و 1مورد  تمامی نور را جذب خود نموده و تنها بخشی از آن را منعکس می کندجذب مقدار اندکی از نور که باعث خنکی آن خواهد بود  انعکاس بیشترین قسمت نور تابیده شدهوقتی جسمی را سفید می بینیم به چه دلیل است؟292

3بنفش تیرهخاکستری تیره قهوه ای آبی تیره وقتی  سه رنگ  اصلی جسمی را با یکدیگر ترکیب کنند چه رنگی بدست می آید؟293

294
پس از ثبت تصویر بر روی شبکیه چشم ، چنانچه بالفاصله جهت نگاه تغییر کند 

.این ویزگی را چه مینامیم. تصویر قبلی با تصویر جدید در می آمیزد 
1ته رنگمکملکیفیت تصویر جانشین 
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295
وقتی که یک رنگ خالص در کنار رنگ های ناخالص که با سیاه ، سفید و یا مکمل 

خود مخلوط شده اند قرار می گیرد کدام تضاد ایجاد می شود؟
4کیفیتتیرگی و روشنیته رنگمکمل

این شیوه را چه می گوئیم؟. وقتی مقوای آبرنگ را با قلم آغشته به آب رنگ حل شده در آب را کامالً خیس می کنیم و سپس روی آن نقاشی می کنیم296 2خشک در خیسخشک در خشک  خیس در خیس   جنس در خشک

1اکسپرسیونرئا لیسمکوبیسمفوویسمهانری ماتیس نقاش کدام سبک است ؟297

4سیاهقرمزآبیسفیدهر رنگی بر روی آن قرار می گیرد، بزرگتر  ، نزدیکتر  ، و درخشان تر دیده می شود 298

4تمام مواردکوچکتردورترتیره ترهر رنگی در زمینه سفیدنسبت به زمینه سیاه چگونه دیده میشود؟299

1 نانومتر760 تا 380- پانصد میلیونیم میلی متر نانومتر 1000 تا 380- یک میلیونیم میلی متر نانومتر 900 تا 400- یک میلیونیم میلی متر نانومتر  760 تا 380-  یک میلیونیم میلی مترچقدر است و طول موج نور در بین حدود چند نانومتر می باشد؟= یک نانومتر300
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.یکی از ابزارهای نگهدارنده در کار نقاشی است تا به نقاش کمک کند تا بتواند با امکانات بهتری به آفرینش های خالقانه خود بپردازد301 3خرکسه پایه نقاشیکرسی پا میزکار

3استفاده از چوبرعایت کامل تقارن تاثیر هنر بین النهرین تاثیر هنر یونانی ویژگی مهم بنای تخت جمشید چیست؟302

2چینرومیونان مصرهنر دوران اشکانیان از کدام تمدن تاثیر می گیرد؟303

3اجتماعی ایران- تغییرات سیاسیتاسیس چاپخانه   تغییرات فرهنگی مردم ایران ورود غرببه چه دلیل خوشنویسی در دوران قاجار کمرنگ می شود؟304

2ساختمانگراییطبیعت گرایی واقعگراییاحساس گرایی کدام مورد بیانگر شیوه رئالیسم است؟305

2گوتهرافائلرامبراندماساچوتابلو بازگشت پسر نافرمان اثر کیست؟306
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1اکسپرسیونیسمسمبولیسمامپرسیونیسمکوبیسمدر کدامیک از سبکهای زیر از فضای خشک وهندسی استفاده می شود؟307

308
در شیوه رمانتی سیسم برای نشان دادن درنده خویی حیوانی در انسان از کدامیک از 

عناصر زیر استفاده شده است؟
2درختکوهحیوانانسان

2آبیقرمزسفیدزردکدامیک از رنگ های  زیر جزء رنگ های اصلی نمی باشد؟309

1ته رنگگستره رنگافزایشیکاهشیترکیب رنگ های مکمل در نقاشی چه نوع ترکیبی است؟310

2در صدی سیاه ترکیب داشته باشددرصدی سفید ترکیب داشته باشد.به رنگ های دیگر گرایش نداشته باشد.به رنگ های دیگر گرایش داشته باشدرنگ اصلی چه نوع رنگی است؟311

3زرد- آبیبنفش- نارنجی بنفش -زردنارنجی - زردکدامیک از رنگ های زیر جزء رنگ های درجه دوم هستند؟312
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2رنگ های درجه دوم ترکیبی نمی باشند.از شفافیت خاصی برخوردار باشد.به هیچکدام از رنگ های ترکیبی متمایل نباشد.به یکی از رنگ های ترکیبی نزدیک باشدرنگ های درجه دوم باید چه ویژگی های داشته باشند؟313

2طول موج متوسططول موج پایین ترکیب افزایشیترکیب کاهشی .را به وجود می آورند............................ ترکیب نورهای رنگی با یکدیگر یک 314

2سطحی ترینروشن ترینتیره ترین اصلی ترین  .خاکستری می باشد......... بنفش اصلی معادل 315

1نارنجیبنفشزردسفیداز ترکیب سه رنگ اصلی نور چه نوری ساخته می شود؟316

3از ترکیب رنگ های سفید و سیاهاز ترکیب رنگ های اصلی با رنگ های درجه  دوم  همجواراز ترکیب رنگ های درجه دوم با هماز ترکیب رنگ های اصلی باهم رنگ های درجه سوم چگونه ساخته می شوند؟317

318
در تجزیه نور بوسیله منشور آن دسته از اشعه های نور که بلندترین طول موج را دارند 

به چه رنگی دیده می شود؟
4قرمزسفیدزردآبی
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319
و رنگ هایی مثل ...................... رنگ هایی مثل قرمز،زرد و رنگ های مربوط به آنها را

.احساس می کنیم.......................سبز،آبی و ترکیبهای مربوط به آنها را 
1مالیم-گرمسرد-مالیمگرم  -سردسرد -گرم

24 و 1گزینه تاثیرات محیطی موجب دیدن اشیا می گرددنور منبع روشنایی دیگری را بازتاب می کننداز خودشان نور منتشر می کنند دلیل دیده شدن اشیا پیرامون چیست؟320

3هیچکدامچشم انسان محیطی که شی در آن قرار گرفته است جنس شییکی از عوامل مهم در دیدن رنگ اشیا کدام است؟321

2صورتیکرمیزردآبیکدام رنگ معادل روشن ترین درجه خاکستری است؟322

3هیچکدامبنفشقهوه ایزرد تیره.به دست می آید........... از تلفیق رنگ آبی و قرمز، رنگ 323

3قرمزسبززردآبیکدام رنگ جز رنگ های اصلی نیست؟324
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1ته رنگگستره رنگافزایشیکاهشیترکیب رنگ های مکمل در نقاشی چه نوع ترکیبی است؟325

1وسعت رنگهم زمانیمکملته رنگ.می باشد........................ ساده ترین کنتراست های هفت گانه کنتراست    326

327
می ..............................تیرگی وروشنی باعث درک بصری از برجستگی و فرورفتگی و 

.شود
1تاثیر منفی هم خانواده بودن وسعت رنگدوری و نزدیکی

328
آن ....................................در کنتراست همزمان چشم ما بعد از دیدن یک رنگ     

.رنگ را می سازد
3سردتر ازمکملگرمتر ازمشابه

329
باشد تا از نظر بصری هماهنگ ......................... وسعت رنگ آبی به نارنجی باید    

.شود
1پنج برابرسه برابرمساویدو برابر

330
رنگ زرد را می توان از میان شکل های پایه وفاصله اصلی با شکل   

.مطابقت داد............................... 
1مستطیلدایرهمربعمثلث
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331
می ........................ترکیبی از مربع قرمز و مثلث زرد شکل ذوزنقه را برای رنگ     

.دهد
1سفیدآبیبنفشنارنجی

3هیچکدامجکسون پاالک روبنسماتیستابلوی گیاه روینده اثر کدام هنرمند است؟332

2دگاکلودمونهتاده استی کا  کمال الملکشیرهای سرچشمه از آثار کدام هنرمند است؟333

4همه مواردتعادل، نظم تناسب، توازنآفرینش زیبایی هدف اصلی هنر کالسیک بر چه اساسی بود؟334

2حیوان تندخوپرنده شکاری جانور وحشیجانور اهلی مفهوم فوویسم چیست؟335

213قرن 20قرن 19قرن 18قرن کدام قرن را باید عصر پیدایش شیوه های نقاشی مدرن دانست؟336
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2رافائل –ارسطو رافائل  -ونگوکرافائل - داوینچی رافائل  -گوته؟.از بارزترین هنرمندان اوج رنسانس هستند337

22 و 1موارد هارمونی رنگ میزان بزرگی سطح یا لکه رنگیمیزان درخشندگی و خلوص یکی از عواملی که در ایجاد کنتراست کمیت نقش اساسی دارد کدام است؟338


