
از برخورد دو خط باهم یک  .......... به وجود می آید ؟   نقطه تاکید

ابتدایی ترین وسیله اثرگذار ؟ زغال

ابزارهایی که از آن ها براي رسم و کشیدن و نوشتن متن استفاده می شود چه نام دارند ؟ ابزارهاي اثرگذار

از تکرار تغییر و حرکت عناصر بصري در فضا ریتم به وجود می آید. ریتم

از چرخش دایره به دور محور قطري خودش کدام حجم ساخته می شود ؟ کره

از چرخش مثلث حول محور عمودي خودش کدام حجم به دست می آید ؟ مخروط

از حرکت مربع یا مستطیل حول محور عمود بر یکی از اضالع کدام حجم بوجود می آید ؟ استوانه

از رنگ هاي خالص براي رسیدن به کدام کنتراست استفاده می شود ؟ کنتراست ته رنگ

از کدام ابزار براي ترسیم قوس هاي نامتقارن استفاده می شود ؟ پیستوله

از کدام ابزار جهت ترسیم سطوح نامتقارن  استفاده می شود؟ پرگار

از کدام عنصر به صورت هسته و نیروي متمرکز تصویري اولین مولد فرم و فضا است ؟ نقطه

از کدام گزینه براي سنجش عناصر بصري استفاده می شود؟ کادر

از مهمترین نشانه هاي راهنمایی و رانندگی ..... می باشد ؟ خط کشی

از نظر افالطون کدام شکل هندسی نماینده همانگی است که عالی ترین فضیلت به شمار می آید ؟ مربع

استفاده از عناصر بصري اندك در طراحی نشانه کدام ویژگی طراحی را نشان می دهند ؟ سادگی

اصول اولیه ي اثر هنري که رابطه ي هماهنگ میان اجزا را معین می کند چیست ؟ تناسب

اصول مشترك  هنرهایی که بصورت بصري  ارائه و یا دیده می شوند چه نام دارند ؟ دو گزینه هنرهاي تجسمی و هنرهاي بصري

اصول و قواعدي که تناسب در اندازه ها از آن پیروي میکند چه نام دارد ؟ تقسیمات طالیی - تناسبات طالیی  1و 3

اگر نقطه در دو بعد گسترش یابد کدام عنصر بصري تشکیل می شود ؟ سطح

اگر همه ي فرم هاي موجود در یک کادر با شکل و اندازه هاي متفاوت همرنگ باشند  در آن چه نوع ریتمی وجود دارد ؟ ریتم در رنگ

انسان  در ابتدایی عالیم نوشتاري از کدام گزینه براي ایجاد ارتباط استفاده می کرده است ؟ همه ي موارد حروف تصاویر و کلمات

انواع ترکیب بندي را نام ببرید؟ قرینه / غیرمتقارن

اولین تماس ابزار با صفحه کدام عنصر بصري را به وجود می آورد ؟ نقطه



اولین عاملی که چشم بیننده با آن تماس پیدا می کند چیست ؟ کادر

ایجاد سایه روشن در تصاویر از کدام نوع بافت می باشد ؟ بافت بصري

ایجاد نظم خاص در اشیا چه نام دارد ؟ تناسب

آثاري که داراي ترکیب بندي ............. هستند عموما از استحکام استثنایی برخوردارند ؟ مثلثی

با استفاده از کدام گزینه می  توان رابطه ي هماهنگ میان اجزا را تعیین کرد ؟ تناسب

با انجام کدام عمل بر روي نقطه ها میتوان مفهوم انبساطی و انقباضی را نمایش داد ؟ جمع و تفریق

با تراکم و پراکندگی نقاط به ترتیب کدام مفاهیم به وجود می آیند ؟ انقباض و انبساط

با تکرار نقطه در کنار یکدیگر به صورت منظم و یا غیر منظم کدام عنصر بصري به وجود می آید ؟سطح

با تکرار نقطه در یک جهت .و در یک مسیر کدام عنصر بصري به وجود می آید ؟ خط

با قرار دادن فرم هاي واحد در حاشیه ي دو ضلع مقابل چهارچوب در فاصله ي بین آن ها کدام گزینه را میتوان ایجاد کرد ؟کشش

با گسترش نقطه در سه بعد کدام عنصر بصري به وجود می آید؟ حجم

باتوجه به اندازه نقطه و ترکیب آن ها کدام مفهوم ایجاد میگردد.؟ فضا

براي کار با موادي که حالل آنها آب است کدام گزینه مناسب است ؟ کاغذ فابریانو

بافت کاغذ چیست و مقواها براي چه کاري استفاده می شوند ؟ الیاف گیاهی ، بسته بندي

بافت هاي ترسیمی چگونه به وجود می آیند ؟ همه موارد

باال پایین مرکزي و خارجی داراي کدام حالت تباین هستند ؟ تباین موقعیتی

براي ایجاد و القاي سطح وجود چند نقطه فرضی در فضا ضروري است؟ حداقل سه نقطه

براي برش کاغذ و تراشیدن مداد و قلم از مدام وسیله میتوان استفاده کرد ؟ کاتر

براي ترسیم شکل هاي آماده مانند مربع و مثلث از کدام ابزار میتوان استفاده کرد ؟ شابلون

براي داشتن حالت رسمی و خشک از کدام تعادل می توان استفاده نمود ؟ تعادل متقارن

براي درك تعادل بصري باید ......... را تربیت کرد ؟چشم

براي نشان دادن  عمق و دوري و نزدیکی از کدام فضاسازي استفاده می شود ؟ واقع گرا

براي نشان دادن بلندي و استقامت از چه کادري استفاده می شود؟ کادر عمودي



براي نشان دادن تحرك پویایی و عدم سکون در یک اثر هنري از کدام خط استفاده می کنند ؟ خط مایل

براي نشان دادن مسیر حرکت خط عبوري و گذرگاه عابر پیاده از چه رنگی استفاده میکنند ؟ سفید

براي نشان دادن مسیر هاي انحرافی مسیرهاي ویژه و محل ایستگاه هاي وسایل حمل و نقل عمومی از چه رنگی استفاده میکنند ؟ زرد

براي نمایش گذاشتین اوج درخشش رنگ ها و جذابیت ها از کدام کنتراست استفاده می شود ؟ کنتراست کیفیت

بکارگیري کدام گزینه در یک اثر حجمی روابط مناسبی میان فرورفتگی و برجستگی ها فضاي منفی و فضاي مثبت بافت ها و سطوح می تواند ایجاد کند ؟ تناسب طالیی

به برسی روابط و مقایسه ي میان رنگ ها چه می گویند؟ کنتراست

به تقسیم بندي غیرمساوي اشیا و فضاهاي گوناگون .......... گویند ؟ تعادل غیرقرینه

به تقسیم بندي مساوري و برابر اشیا و فضاهاي گوناگون ...... گفته می شود تعادل متقارن

به تکرار تغییر و حرکت عناصر بصري در فضاي تجسمی چه گفته می شود ؟ ریتم

به نشانه هایی که عموما تصویري هستند چه می گویند ؟ پیکتوگرام

بهترین زمینه براي کار با قلم فلزي و راپیدوگراف کدام گزینه است ؟ مقواي گالسه

بیان کننده روابط متعادل عناصر بصري در یک ترکیب غیرمتقارن چه نام دارد ؟ توازن

پرتحرك ترین  شکل هندسی کدام است ؟ مثلث

پیام هاي بصري شامل چه اطالعاتی درباره خصوصیات ظاهري اشیا می باشد؟ همه ي موراد اندازه تیرگی و رنگ

پیش بینی کدام حالت خط قبال توسط هنرمند پیش بینی شده است. 2 و 3 ( ساختمانی و کنستراکتوسیم)

تاثیر حرکت باد روس شن هاي صحرا داراي چه نوع ریتمی است ؟ تکرار موجی

تاریکی روشنایی سردي  و گرمی داراي کدام حالت تباین هستند ؟ تباین رنگی

تشکیل شدن یک شکل یا حجم در دو اندازه مساوي به طوري که شکل دقیقا روي هم منطبق گردد. چه گویند؟ تقارن

تصویر  فضایی که اثر تجسمی در آن ترسیم می شود چه نام دارد ؟ کادر

تعادل متقارن چیست ؟ همه ي موارد

تعداد احجام معروف چند عدد می باشد؟ هفت گانه

تعداد وجوه کدام حجم تابع اضالع قاعده ي آن نیست؟ منشور

تغییر فصل هاي سال داراي کدام ریتم می باشد؟ متناوب



جاي دادن منطقی عناصر تجسمی در فضاي مورد نظر در سطح دو بعدي و یا در فضاي سه بعدي را چه می گویند؟ترکیب بندي

جنس مغزي مداد از چه نوعی می باشد؟ گرافیت

جهت ترسیم زوایاي 30 45 60 90 درجه از کدام ابزار فرعی استفاده میکنند ؟گونیا

جهت ترسیم قوس هاي متقارن از کدام ابزار فرعی میتوان استفاده کرد ؟پرکار

جهت ترسیم منحنی هاي طویل از کدام ابزار استفاده می شود ؟ خط کش انعطاف پذیر

جهت هماهنگی بصري بین دو رنگ آبی و نارنجی وسعت رنگ آبی باید چند برابر باشد ؟4 برابر

جهت هماهنگی بصري بین دو رنگ بنفش و زرد وسعت رنگ بنفش باید چند برابر باشد ؟3 برابر

جهت هماهنگی بصري بین دو رنگ سبز و قرمز وسعت رنگ قرمز باید چند برابر باشد ؟ مساوي

چرخش شب و روز فصول ماها و ....... کدام شکل هندسی است ؟ دایره

چشم انسان در اولین برخورد با کادرهاي طالیی به چه چیز هایی برخورد می کند؟  ب و ج  ( نقطه طالیی و مقاطع طالیی)

چه واژه اي به معنی تضاد تباین و کشمکش متقابل میان عناصر و کیفیت بصري است ؟کنتراست

حالت خطوط جنسیت و بافت اشیا از کدام لحاظ می کند ؟ نرمی و سختی

حالت خلوص و اشباع رنگ اشاره به کدام کنتراست رنگ دارد؟ کنتراست کیفیت

حجم هاي هندسی پایه از بسط گسترش کدام سطوح به وجود می آیند؟ مربع مثلث و دایره

حجم هندسی پایه کدامند؟ کره مکعب و هرم

حجمی که ملموس و مادي نباشد ولی از نظر بصري وجود داشته باشد چه نام دارد ؟ همه ي موارد ( مجازي واقعی و پرسپکتیو)

حرکت و تغییر ماه از هالل باریک تا قرص کامل داراي چه نوع ریتمی است ؟ ریتم تکاملی

خشن لطیف براث مات داراي کدام حالت تباین هستند ؟ تباین بافتی

خط افقی کدام احساس را تداعی می کند ؟ آرامش و سکون

در ابتدایی ترین حالتش نمایشگر حرکت و تداوم آن در فضا و مهمترین عمل طراحی است ؟ خط

ضدر در آثار نقاشان خط با اغراث و صراحت بشتري دیده می شود ؟ اکسپرسیونیست

در آثار نقاشان طبیعت گرا و مجسمه سازان کدام روش بافت دیده می شود ؟ بافت تصویري

در آثار نقاشی ایران قدیم کدام روش فضاسازي به ایجاد یک فضاي تجسمی گسترده براي روایت گري موشعات داستانی کمک می کرده است ؟ فضاي تلفیقی



در آثار هنرمندان رمانتیک و سورئالیست کدام شیوه فضاسازي دیده می شود؟ فضاي وهمی

در بافت ترسیمی هدف کدام گزینه هاي زیر است ؟ تاثیر را در آثار مختلف بوجود می آورند.

در بیان علمی روش نشان دادن اشیا یا موجودات به صورت دو بعدي چه نام دارد گزینه الف و ج استلیزه و هنر بدون پرسپکتیو

در تباین اندازه میان فرم هاي سطحی تباین ..... دیده می شود ؟ بزرگ - کوچک

در ترکیب هایی که از تعادل ..... استفاده کرده اند انرژي بصري پرتحرك و پویاتر احساس می وشد ؟ غیرقرینه

در جهت که با زاویه 90 درجه باهم تالقی کنند ...... تباین دارند. حداکثر

در چاپ اوراق تبلیغاتی کاغذهایی با اندازه 70*100 سانتی متر چه نامیده می شوند ؟ چهار ونیم ورقی

در چاپ اوراق تبلیغاتی کاغذهایی با اندازه 90*60 سانتی متر چه نامیده می شوند ؟ سه ورقی

در طرح خانه هاي مدرن از کدام تعادل استفاده شده است ؟ تعادل غیرمتقارن

در کادر افقی جهت حرکت چشم از ......... و در کادر عمودي جهت حرکت چشم از ............. است . گزینه 1 و 2 چپ به راست باال به پایین - راست به چپ پایین به باال

در کدام آثار خط فاقد صراحت است و از ثبات و پایداري برخوردار نیست ؟امپرسیونیست
در کدام ترکیب بندي شکل ها و عناصر ترکیب باتوجه به محورهاي افقی و عمودي و مورب که کادر را به دو قسمت مساوي تقسیم میکنند سازمان دهی می شوند ؟ گزینه 2/3  

قرینه و متقارن
در کدام ترکیب بندي عناصر از ساده ترین نوع توازن بصري است ؟ ترکیب بندي قرینه

در کدام تعادل سطح بصري اثر به صورتی فعال و پیچیده با مخاطبان ارتباط برقرار میکند ؟ تعادل غیرمتقارن

در کدام روش از سعدنمایی شدن و درجه خلوص  رنگ در فاصله ي دور کاهش  می باید و خاکستري می گراید؟  تغیر رنگ و تیرگی

در کدر کدام روش از سه بعدنمایی فاصله ي میان شکل ها کمتر می شود ؟ تغیر اندازه

در کدام روش ایجاد ریتم یک عنصر بصري تکرار می شود اما تکرار آن با تغییرات متنوع خواهد شد ؟ ریتم متناوب

در کدام روش نقاشی از کنار هم گذاشتن نقاط رنگی  به وجود می آید. گزینه 4 - نقطه چینی و پوینتلیسم

در کدام ریتم فرم ها و شکل ها به موازات هم تکرار می شوند که از لحاظ دید بصري داراي انضباط هستند ؟ ریتم در تکرار

در کدام ریتم یک تصویر با یک عنصر بصري از یک مرتبه ......... تازه تر می  رسد؟ ریتم تکاملی

در کدام ریتم یک عنصر بصري از یک مرتبه و حالت خاص شروع و به تدریح با تغییراتی به وضعیت و یا حالتی تازه تر می رسند؟تکرار تکالملی

در کدام گزینه از نسبت هاي طالیی استفاده نشده است ؟ مجسمه سازي

در کدام نوع ترکیب بندي عناصر اصلی براساس ارزش هاي بصري در کادر قرار می گیرند ؟ ترکیب بندي غیرمتقارن



در کدام نوع ترکیب چشم با حرکتی نرم و سیال در تمام سطح اثر به چرخش در می آید ؟ ترکیب دایره

در کدام نوع ریتم تحول و دگرگونی ایجاد می شود ؟ریتم در تناوب

در کدام نوع ریتم یک عنصر بصري تکرار می شود اما تکرار آن با تغییرات متنوع خواهد شد ؟تکرار متناوب

در کدام نوع نشانه عنصر بصري بکار رفته در آن ها تصویر است ؟ نشانه هاي تصویري

در کدام یک از روش هاي طراحی نشانه می توان به ویژگی هایی از قبیل ترکیب بندي و بیان مفاهیم دست یافت

در کدام یک از صورتهاي حجم فقط حجم جانبی پوشیده شده است ؟ حجم توخالی

در کدام یک از کادرهاي زیر نقطه ي مرکز مورد توجه قرار می گیرد؟ کادر مربع

در لوگوي شرکت FedEX نماد بین دو حرف ایی و ایکس نشانگر چیست ؟ سرعت و دقت

در موسیقی روند مکرر امواج صوتی که ب فاصله معین ظاهر می شود چه نام دارد ؟ گزینه 2 و 3 ریتم و ضرب آهنگ

در موسیقی فاصله بین سکوت و صدا چه نام دارد ؟ نقطه

در نقاشی معراج پیامبر اسالم (ص) کدام ترکیب بندي به چشم می خورد؟ ترکیب حلزونی

در نقاشی و طراحی حجم را چگونه می توان ایجاد کرد؟ همه موارد

در هنر ایران معموال نقش برجسته سازي براي چه موضوعاتی رواج داشته است ؟ 1 و 2  تاریخی و افسانه اي

در هنر غرب سورءالیست یا غیرواقعی گرایی چه نوع نقاشی است ؟ نقاشی از اشیا تفکرات و رویاهایی که واقعیت ندارند/

در هنرهاي تجسمی کدام گزینه بیانگر کیفیتی حسی ناشی از عملکرد متقابل دو یا چند خصوصیت متضاد عناصر بصري است ؟کنتراست

در هنرهاي تجسمی وقتی از نقطه نام برده می شود منظور کدام گزینه هاي زیر است ؟ همه ي موارد ( تیرگی - اندازه و جرم)

در هنرهاي سنتی از جمله فرش تذهیب و کاشی کاري از کدام نوع ترکیب بندي استفاده شده است ؟ ترکیب بندي قرینه

در یونان قدیم کدام شکل را مشهورترین شکل طالیی می دانستند ؟ مستطیل

درخشش و درجه ي خلوص یک رنگ با کدام رنگ ها بیشتر می شود ؟ رنگ هاي ناخالص

درك درست از یک عامل تجسمی به کدام عوامل بستگی دارد ؟ همه ي موارد (شناخت مواد - مواد و ابزار - درك عناصر بصري

دو جهت که با زوایه 90 باهم تالقی کنند ........ تباین دارند ؟ حداکثر

دو فرم که روي همدیگر هستند داراي چه نوع تباینی هستند ؟ تباین جهتی

رابطه ي بزرگی و کوچکی سطوح رنگین کدام کنتراست را به وجود می آورد؟ کنتراست کمیت



راز زیبایی درونی هر اثر ........... می باشد ؟ تعادل

رایج ترین ابزار اثرپذیر مورد استفاده در بیشتر رشته هاي هنري تجسمی کدام گزینه است ؟ کاغذ

رعد در آسمان و سراشیبی زمین بیان کنده کدام نوع خط هستند ؟ خط اریب

رنگ هاي گرم و رنگ هاي سرد به ترتیب در یک اثر چگونه دیده می شوند ؟ نزدیکتر عقبتر

روز و شب داراي چه نوع ریتمی است ؟ تناوبی

رویارویی فرم هاي واحد مثبت و منفی کدام تباین را ایجاد میکند ؟ تباین فضایی

ریتم براي چه قوه هایی قابل درك است ؟ همه ي موارد

ریتم به صورت .............. در سطح ........... در حجم به وجود می آید ؟ دوبعدي و سه بعدي

ریشه ي واژه گرافیک به چه معناست ؟ خراشیدن و حک کردن دو گزینه 1 و 2

زبان اساسی هندسه چیست ؟ نقطه

سردي و گرمی رنگ ها با کدام قوه قابل احساس است ؟ قوه بینایی

سطح هاي متعدد منظم و غیر منظم از کدام سطوح بدست می آیند ؟ سطوح پایه هندسی

سطحی که در فضا حرکت کرده و در عمق گسترش یابد کدام عنصر بصري را به وجود می آورد  ؟ حجم

سطوحی که بر روي آن متن یا اشکال را میتوان نوشت یا طراحی کرد چه نام دارند ؟ ابزارهاي اثرپذیر

سطوحی که شکل منظم نداشته و از نظم و ترتیب خاصی پیروي نمیکنند چه نام دارند  سطوح غیرهندسی

شکل گیري جسمی با حجم نسبتا کوچک در فضا کدام عنصر بصري را به وجود می آورد ؟ نقطه

شکلی که هنرمند با ساده کردن اشیا واقعی به وجود می آورد چه نامیده می شود؟ همه ي موارد (سور... ذهن  و  غیرواقعی)

ضربان قلب داراي چه ریتمی است ؟ریتم تکراري

ضعیف یا کم جلوه نشدن نشانه پس از ارایه رنگی آن کدام خصوصیت طراحی نشانه را مشخص میکند ؟ قابلیت رنگ پذیري

طبق نظر فیثاغورث نماینده ي وحدت گونه ها است ؟ مربع

طراحی نشانه به طوري که با سوژه دیگر اشتباه گرفته نشود کدام ویژگی عالیم را نشان می دهد؟ گویایی

ظاهر خاص سطوح و رویه هر شی و هر شکل چه نام دارد ؟ بافت

عامل محدود کننده ي عناصر تشکیل دهنده ي تصویر چه نام دارد؟ کادر



عدم بهره گیري از ........ در کیفیات و عناصر باعث یکنواختی و ناپایداري می شود؟ کنتراست

فضاي معماري داراي چه ریتمی می باشد؟ تکاملی

فیدباس مجسمه ساز مشهور یونان در ساختن معبد پارتنون از کدام شکل استفاده کرده است ؟ مستطیل طالیی

قابل پذیرش بودن نشانه براي چندین دهه و کهنه نشدن آن کدام ویژگی و خصوصیت نشانه است ؟

قابل پذیرش بودن نشانه براي چندین دهه و کهنه نشدن آن کدام ویژگی و خصوصیت نشانه است ؟ماندگاري تصویري

قوه ي بینایی ارزش هاي هنري کدام بافت را از نظر شکل و فرم مشخص می کند ؟ بافت بصري

کادر در گرافیک به چه شکلی می باشد؟ مربع

کارهاي رنگی و یا اعال را معموال روي کدام کاغذ چاپ می کنند؟ کاغذ و مقواي گالسه

کاملترین شکل منحنی کدام گزینه است ؟

کاملترین شکل منحنی کدام گزینه است ؟ دایره

کدام ابزار در ترسیم هندسه ي نقوش و طراحی سنتی کاربرد فراوان دارد؟ پرگار

کدام بافت با استفاده از عناصر بصري (خط نقطه و سطح) شکل می گیرد؟ بافت ترسیمی

کدام بافت داراي تاثیرات بسیار خیال انگیز می باشد ؟ بافت ترسیمی

کدام بافت یا استفاده از عناصر بصري به وجود می آید و به صورت تجربی می باشد؟ بافت ترسیمی

کدام ترکیب بندي معرف زمان توازن و ایستایی است ؟ ترکیب بندي قرینه

کدام تعادل ایستا و خالی از هیجان است ؟ تعادل قرینه

کدام تعادل فعال ، پرتحرك و پویا است ؟ تعادل غیرمتقارن

کدام حالت خط با استفاده از حرکت تند دست روي کاغذ ایجاد می شود؟ اکسپرسیو

کدام حالت خط با ضربه هاي سریع و مقطع بر روي کاغذ کشیده می شود ؟ اکسپرسیو

کدام حالت خط تصور و احساس آنی هنرمند را نشان می دهد ؟اکسپرسیو

کدام حجم با استفاده از فن پرسپکتیور به وجود می آید؟ حجم مجازي

کدام حجم در تمام شرایط داراي تعادل است مگر در سراشیبی قرار بگیرد ؟ کره

کدام حجم گستره نداره و از سه طرف به یک شکل است ؟ کره



کدام خط خط عمودي است که از حالت ایستا و سکون خارج گشته و متحرك شده است؟ خط اریب

کدام خط داراي حالت خشن و سخت و برنده است ؟ خط شکسته

کدام خط کش براي رسم خطوط بیشتر کاربرد دارد ؟ خط کش پالستیکی

کدام دسته از رنگ ها شدیدترین کنتراست ته رنگ را دارا می باشند ؟ رنگ هاي اصلی

کدام روش تکرار مربوط به ایجاد ریتم با استفاده از حرکت سطوح خطوط منحنی به وجود آمده و از تناسب برخوردار است ؟ موجی

کدام ریتم داراي انضباط ویژه رسمی و فنی است ؟ ریتم در تکرار

کدام سطح هندسی نمادي از نرمی لطافت و درون گرایی است ؟ دایره

کدام شکل اگر بر قاعده اش باشد از پایدارترین اشکال می باشد؟ مثلث

کدام شکل نمادي از مکان معرف زمین می باشد؟ زمین

کدام شکل هندسی بیش از هرنماد دیگر و به عنوان جهانی ترین صورت زبان نمادها بکار گرفته شده است ؟ مربع

کدام شکل هندسی داراي صالبت و استحکام و نمادگی از مردانگی است ؟ مربع

کدام شکل هندسی داراي مرکزیت بوده و به جانب درون توجه دارد ؟ دایره

کدام عامل در ایجاد کنتراست کمیت تاثیر قوي دارند ؟ همه موارد خلوص گرمی و درخشش

کدام عامل در ترکیب یک اثر سبب می شود تا انرژي بصري عناصر یکدیگر را خنثی کنند؟ عدم هماهنگی میان اجزا

کدام عبارت صحیح است ؟در ترکیب هایی که از تعادل غیرمتقارن استفاده کرده اند انرژي بصري پرتحرك تر و پویاتر احساس می شود

کدام عنصر بصري از عناصر اصلی در مینیاتورهاي ایرانی می باشد؟ خط

کدام عنصر بصري اساس و پایه ي طراحی است ؟ خط

کدام عنصر بصري به خاصیت حقیقی و یا مجازي و توهم گونه سطوح قابل لمس اشاره دارد ؟ بافت

کدام عنصر بصري به عنوان پایه اصلی طرح قابل مشاهده است ؟ خط

کدام عنصر بصري به منظور معرفی یک موضوع طراحی و ارائه می شود ؟ نشانه

کدام عنصر بصري بیان کننده ي جایگاه در فضا می باشد؟ نقطه

کدام عنصر بصري تجزیه ناپذیرترین عنصر در ارتباط بصري است ؟ نقطه

کدام عنصر بصري داراي دو بعد طول و عرض است ؟ سطح



کدام عنصر بصري داراي سه بعد طول عرض و ارتفاع یا عمق می باشد؟ حجم

کدام عنصر بصري مبدا پیدایش فرم می باشد؟ نقطه

کدام فرمول مربوط به دایره است ؟ تعادل +حرکت

کدام فرمول مربوط به مربع می باشد ؟ ایستایی + تعادل

کدام فرمول مربوط به مستطیل می باشد ؟ پویایی + تعادل

کدام کادر جهت اعالم خطر است ؟ مثلث

کدام کاغذ مرغوب ترین نوع کاغذ است ؟ کاغذ گالسه

کدام کنتراست با رابطه ي میان رنگ هاي مکمل ایجاد می شود؟ همزمان

کدام گروه نشانه هایی هستند که نوشتار آنها  ابتداي نام موضوع است ؟ منوگرام

کدام گزینه ارتباطی منطقی و در عین حال تضادي را میان اجزا و عناصر مختلف یک ترکیب را بیان می کند ؟کنتراست

کدام گزینه از ابزارهاي اثرپذیر می باشد ؟ پوست درختان

کدام گزینه از احجام پایه ي هندسی نمی باشد؟ مخروط

کدام گزینه از اصول و روش طراحی عالیم و نشانه ها است ؟ همه موارد

کدام گزینه از انواع بافت می باشد؟ بافت بصري

کدام گزینه از انواع تباین جاذبه اي نمی باشد ؟ هموار و ناهموار

کدام گزینه از انواع مداد نمی باشد ؟ راپیدوگراف

کدام گزینه از اهداف ترکیب بندي است ؟ همه ي موارد تعادل توازن و وحدت

کدام گزینه از حالت هاي کلی نشانه نمی باشد ؟  نشانه هاي عالمتی

کدام گزینه از روش هاي ابداع شکل هاي جدید از شکل هاي ساده و پایه است ؟ همه ي موارد برداشتن ترکیب و شکستن

کدام گزینه از روش هاي ایجاد فضا سازي دوبعد نما نمی باشد ؟ تغییر تناسب و تعادل

کدام گزینه از روش هاي ایجاد فضاي سه بعدي نمایی نمی باشد  شفاف نمایی

کدام گزینه از سطوح استوانه نمی باشد ؟ سطح دایره

کدام گزینه از شرابط مسیر حرکت خطوط نمی باشد ؟ بلند و بزرگ



کدام گزینه از عالیم افقی راهنمایی و رانندگی می باشد؟ نوشته و نقش ها

کدام گزینه از عالیم عمودي راهنمایی و رانندگی می باشد؟  نرده ایمنی

کدام گزینه از عالیم عمودي نمی باشد؟  خط کشی

کدام گزینه از عناصر اولیه مبانی بصري نمی باشد ؟ ترکیب بندي

کدام گزینه از عوامل افزایش نیروي یک فرم است ؟ همه موارد اندازه موقعیت تراکم

کدام گزینه از کاربردهاي تناسب طالیی نمی باشد ؟ عکاسی

کدام گزینه از کاربردهاي خط نمیباشد؟ ایستایی

کدام گزینه از مزایاي بهره گرفتن از کنتراست در آثار هنري نمی باشد ؟ یکناختی

کدام گزینه از ویژگی هاي خط نمی باشد ؟ داراي انرژي متمرکز

کدام گزینه از ویژگی هاي نقطه نمی باشد ؟ عرض

کدام گزینه باتوجه به هماهنگی میان عناصر و اجزاي یک اثر به وجود می آید؟ ترکیب بندي و کمپوزیسیون دو گزینه

کدام گزینه به قلم فرانسوي معروف است ؟ قلم فلزي

کدام گزینه تعریف خط از نظر ریاضی است ؟ طولی است بی عرض با نقطه شروع می شود و به نقطه ختم می شود

کدام گزینه در به وجود آوردن یک ترکیب موفق بصري الزامی نمی باشد ؟ زمینه

کدام گزینه در صورت ترکیب شدن با رنگ ها از میزان کنتراست آن ها می کاهد ؟ سیاه و سفید

کدام گزینه ساده ترین روش ایجاد تعادل بصري است ؟ تعادل قرینه

کدام گزینه سطوح پایه هندسی را شامل می شود؟ مثلث دایره و مربع

کدام گزینه طبیعی ترین و معمول ترین شکل نقطه است ؟ گردي و کروي

کدام گزینه عنصر اصلی کار مجسمه سازان است ؟ حجم

کدام گزینه کنتراست رنگ نمی باشد ؟ اندازه

کدام گزینه معیار مهمی براي ارزیابی روابط موجود بین اجزاي تشکیل دهنده یک اثر هنري می باشد؟ کادر

کدام گزینه نبض یک اثر هنري است ؟ ریتم

کدام گزینه نقش تعیین کننده اي در تشخیص دادن نقطه ي تجسمی و معنا پیدا کردن آن دارد ؟ کادر



کدام گزینه هدف از بافت ترسیمی می باشد ؟ تاثیرش در آثار مختلف

کدام مفهوم به رابطه ي متناسب میان اجزاي اثر با یکدیگر و با کل اثر داللت دارد؟ تناسب

کدام نو خط براي نشان دادن مالیمت و مالطفت کاربرد دارد ؟ خط منحنی

H کدام نوع از مدادهاي گرافیتی خطوط کمرنگتر و نازکتري ایجاد میکند ؟ مداد

کدام نوع بافت ویژه ي سطوح دوبعدي می باشد؟ بافت بصري

کدام نوع ترکیب در نگارگري ایران بسیار دیده می شود ؟ترکیب بندي متمرکز و غیرمتمرکز

کدام نوع خط داراي حرکتی لغزنده و روان بوده و نوازشگر چشم و اعصاب است ؟ خط منحنی

کدام نوع خط نمایشگر اسکون آرامش و اعتدال است ؟ خط افقی

کدام نوع خط نمایشگر ایستادگی مظهر مقاومت و استحکام است ؟ عمودي

کدام نوع خط نمایشگر ایستایی توازن و تعادل است ؟ خط عمودي

کدام نوع ریتم از شکل ها و فرم هاي مشابه تشکیل شده که از نظر اندازه و جهت یکسان هستند؟ تکرار یکنواخت

کدام نوع ریتم داراي نظمی خشک و غیرقابل انعطاف است ؟ تکرار یکنواخت

کدام نوع نشانه وظیفه ي راهنمایی مخاطب را دارد و این راهنمایی از طریق هشدار دادن در مورد اماکن خاص یا خودداري از انجامعملی است ؟ نشانه هاي تلفیقی

کدام وسیله به شکل نیم دایره بوده و براي رسم زاویه ها استفاده می شود ؟ نقاله

کدام هنرمند از جمله هنرمندانی است که از بافت نقطه چینی بهره برده است ؟ ژرژسوا

کدام یک از ابزارهاي زیر کمک ترسیم می باشد ؟ پرگار

کدام یک از احجام دو قاعده مساوي دارد ؟ منشور

کدام یک از اشکال زیر تعدلی بی پایان را القا می کند ؟ دایره

کدام یک از افراد زیر شکل مربع را زیبا به معنی مطلق می داند؟ افالطون

کدام یک از تعادل هاي زیر بیان کننده وقار و سنگینی است ؟ تعادل قرینه

کدام یک از جمله هاي زیر نادرست است ؟ خط بدون انرژي می باشد

کدام یک از حالت هاي خط نشان دهنده حاالت روحی و عاطفی هنرمند است ؟ اکسپرسیو

کدام یک از رنگ هاي ریز جز رنگ هاي سرد می باشد ؟ آبی



کدام یک از شکل ها از کاملترین چهارضلعی و زیباترین اشکال هندسی است ؟؟ مربع

کدام یک از شکل هاي زیر جز سطوح اصلی و پایه هندسی می باشد ؟ مثلث

کدام یک از موارد زیر از ویژگی هاي نشانه هاي مفهومی نمی باشد ؟ بزرگ بودن

کدام یک از موارد زیر عنصر بصري نیست ؟ تضاد

کدام یک از موارد زیر کاربرد خط است ؟ همه ي موارد

کدام یک از نشانه ها وظیفه ي راهنمایی مخاطب را دارند ؟ پیکتوگرام

کدام یک از هنرهاي تجسمی زیر با حس المسه و بینایی در ارتباط می باشد؟ بافت

کنار هم قرار دادن فرم هاي ساکن و متحرك چه تباینی را نمایش میدهند ؟ تباین جاذبه اي

کنتراست به معنی ؟ همه موارد

کوچک یا بزرگ کردن نشانه بدونتغیر شکل کلی آن از کدام خصوصیات نشانه است ؟ امکان تغیر ابعاد

کوچکترین واحد سازنده ي هر تصویر چیست ؟ نقطه

مایع اي است ژله رنگ که براي چسباندن سطوح استفاده می شود؟ چسب مایع

متراکم گسترده پیشرفته و پسرفته دو بعدي و سه بعدي داراي کدام حالت تباین هستند ؟ تباین فضایی

مثلث قایم الزاویه با کدام عنصر در ارتباط است ؟ آب

مثلث متساوي الساقین با کدام عنصر در ارتباط است ؟ آتش

مفهوم فضا در هنرهاي تجسمی باتوجه به کدام گزینه ها معنا پیدا میکند ؟ همه ي موراد فاصله ابعاد اجزا و عناصر بصري

مکعب داراي چندیال و چند وجهه می باشد / دوازده یال و شش وجه

مهمترین عنصر تشکیل دهنده موضوعات هنري چیست؟ خط

می توان در یک اثر تجسمی عناصر بصري را نسبت به محور ......سازماندهی کرد ؟ عمودي و افقی

میان دو شکل هموار و ناهموار کدام تباین وجود دارد ؟ تباین بافتی

میان یک شکل هندسی و یک شگل ارگانیک چه تباینی وجود دارد ؟ تباین شکلی

میزان قدرت و ضعف رنگ ها تحت کدام عنوان بیان می شود ؟ رنگ هاي اشباع

نام دیگر منشور 4 پهلو است ؟ مربع القاعده



نشانه هایی که براساس نام کامل موضوع باشند ؟ لگوتایپ

نقطه اگر به انتهاي کادر بچسبد کدام حالت را القا می کند؟ عدم تمایل به تفسیر

نقطه اگر در گوشه ي کادر قرار بگیرد چه مفهومی را القا می کند؟؟ میل به خروج

نقطه تقسیم که با استفاده از تناسب طالیی در چهارگوش به وجود می آید چه نام دارد ؟ نقطه طالیی

نقطه هر قدر به سمت باالي صفحه میل کند چه حالتی را تداعی میکند ؟ سبکی

واژه ي گرافیک به چه معناست ؟ نوشتن

ویژگی بافت هاي ترسیمی با مدام عوامل ارتباط دارد ؟ همه موارد ذهن اندیشه و تجربیات بصري هنرمند

هرکادر داراي چند نقطه طالیی است ؟ 4 نقطه

هرم مسدس القاعده چند وجه است ؟ هفت وجه

هرنقطه داراي ...... می باشد ؟مرکزیت و ایستایی

هنرمدان در آفرینش آثار خود از کدام تعادل بیشتر بهره می برند؟ تعادل غیرقرینه

هنرمند باتوجه به کدام عامل عناصر بصري را در اثر خود سازماندهی می کند ؟ شکل کادر

هنرمند براي ارایه و اجراي اثر پیام خود از چه چیزي بهره می گیرد؟  کادر

هنرمند براي نشان دادن وسعت دریا و آسمان از چه کادري استفاده می کند ؟ کادر افقی

هنرمندان براي نشان دادن جنسیت از چه نوع بافتی استفاده می کنند؟ بافت تصویري

هنرمندان در کدام روش ایجاد بافت از تکنیک کالژ استفاده می کنند ؟ بافت تصویري

یک لکه تیره در میان رنگ هاي روشن نیاز به سطح ........... و یک لکه ي روشن براي جلوه کردن در میان رنگ هاي تیره نیاز به سطح .......... بزرگتر - کوچکتر

یکی از اصلی ترین مباحث هنري گرافیک .............. است ؟ نشانه




