-1عناصر بصری شامل کدام گزینه هستند؟
الف -نقطه  .ترکیب بندی  .حجم سازی
ب -حجم  .سطح  .پرسپکتیو .تعادل
ج -نقطه  .سطح  .بافت
د -تعادل  .ریتم  .ترکیب بندی
-2محصول ضربه یک وسیله اثر گذار بر روی یک سطح اثر پذیر چیست؟
الف -خط
ب -نقطه
ج -سطح
د -حجم
-3به ساده ترین و کوچک ترین عنصر بصری تصویر چه می گویند؟
الف -نقطه
ب -سطح
ج -حجم
د -خط
-4امواج یک دریا در یک کادر تصویری کدام عنصر بصری را نمایش می دهد؟
الف -خط
ب -سطح
ج -حجم
د -ترکیب بندی
 .......................-5عبارت است از تکرار هر گونه شکل  ،رنگ  ،موقعیت و حرکت شبیه به هم طبق نظمی معین.
الف -تعادل
ب -تقارن
ج -بافت
د -ریتم
-6مهم ترین فرآیند در شکل گیری و ایجاد یک اثر هنری چیست؟
الف -سایه روشن
ب -رنگ
ج -ترکیب بندی
د -تعادل
-7به جای دادن منطقی عناصر هنری کادر  .....................می گویند.
الف -کمپوزیسیون
ب -تقارن
ج -پرسپکتیو
د -ریتم
-8بزرگ ترین حجم بدن از لحاظ طراحی کدام قسمت از اندام انسان است؟
الف -قفسه سینه
ب -حجم باسن
ج -ران ها
د -سر

-9برای یک طرح موفق از اندام انسان کدام گزینه مهم تر است ؟
الف -طراحی از پارچه و لباس
ب -ایجاد یک حرکت استاندارد
ج -رابطه صحیح مرکز ثقل با تکیه گاه
د -برقراری مرکز ثقل با مفاصل
-10کدام گزینه بیانگر این تعریف می باشد که  :نور در این زاویه سبب می گردد حجم پیکره زیاد مورد توجه قرار
نگیرد.
الف -نور روبرو
ب -نور از پشت
ج -نور از باالی سر
د -نور از پهلو
-11بهترین نورپردازی برای ایجاد پیکره ای با جزئیات دقیق کدام است ؟
الف -نور روبرو
ب -نور  45درجه
ج -نور پهلو
د -نور از پایین
-12در این نور پردازی عمق و حجم سوژه اساسا با سایه های افتان مشخص گشته و نیمی از پیکره را در تاریکی غرق
می کند؟
الف -نور از پشت
ب -نور  45درجه
ج -نور پهلو
د -نور پایین
-13حالتی از نورپردازی که حالتی خیالی و غیر واقعی همراه تشویش اکجاد می کند کدام است؟
الف -نور از پشت
ب -نور از پهلو
ج -نور از باالی سر
د -نور از پایین
-14به طرحی سریع که هنرمند باکم ترین خطوط و بدون بلند کردن قلم از کاغذ می زند چه می گویند ؟
الف -سیاه قلم
ب -طرح اصلی
ج -اسکیس
د -دیزاین
-15تابلوی مونالیزا شاهکار کدام نقاش معروف است؟
الف -میکل آنژ
ب -لئوناردو داوینچی
ج -رافائل
د -سیمونه مارتینی
-16به هنر تجویدی و انتزاعی گفته می شود؟
الف -فوویسم
ب -آبستره

ج -امپرسیونیسم
د -کوبیسم
-17بزرگ ترین و محکم ترین استخوان اندام که ضخامت آن بیشتر از سایر استخوان ها می باشد کدام است؟
الف -استخوان ران
ب -استخوان کتف
ج -استخوان جناغ سینه
د -استخوان ترقوه
-18نمایش فضای سه بعدی بر روی سطح دو بعدی را گویند؟
الف -پرسپکتیو
ب -ترکیب بندی
ج -واریاسیون
د -تعادل
-19برای نمایش تیرهای چراغ برق گوشه خیابان که به ترتیب و رفته رفته از ارتفاع آن کم می شود چه پرسپکتیوی
استفاده شده است؟
الف -دو نقطه ای
ب -جوی
ج -یک نقطه ای
د -سه نقطه ای
-20الزمه این نوع ژرفا نمایی ارتفاع بسیار زیاد ناظر بوده است؟
الف -پرسپکتیو دو نقطه ای
ب -پرسپکتیو یک نقطه ای
ج -پرسپکتیو سه نقطه ای
د -پرسپکتیو جوی
-21در صد بیشتری از مداد های طراحی از  ................تشکیل شده است.
الف -گرافیت
ب -گل رس
ج -کنته
د -رزین
-22جنس مغز مداد کنته از چه چیزی تشکیل شده است؟
الف -زغال سخت
ب -زغال نسبتا چرب
ج -گل رس
د -موم
-23بهترین چوب برای تهیه زغال طراحی چوب کدام درختان است ؟
الف -چنار و بید
ب -سرو و کاج
ج -توس (غان )  ،مو
د -صنوبر و زبان گنجشک
-24کدام گزینه اثر ماندگارتری از دیگر گزینه ها دارد ؟
الف -زغال طراحی

ب -مداد
ج -مداد شمعی
د -گچ پاستل
-25ازحرکت نقطه چه عنصر بصری در کادر ایجاد می گردد؟
الف -ریتم
ب -حرکت
ج -خط
د -سطح
-26برترین عنصر بصری که نمودار زمان در کادر نیز محسوب می گردد؟
الف -خط
ب -سطح
ج -نقطه
د -حجم
-27خطی که مدام در حال تغییر مسیر و ایجاد زاویه در کادر باشد چه خطی است ؟
الف -خط راست
ب -خط شکسته
ج -خط مورب
د -خط برجسته
-28با کدام عنصر بصری خشونت را به بهترین نحو می توان ارائه کرد؟
الف -نقطه
ب -خط شکسته
ج -سطوح منحنی
د -خط منحنی
-29عنصر بصری که دارای دو بعد طول وعرض بوده و از حرکت خطوط در صفحه ایجاد می گردد؟
الف -سطح
ب -حجم
ج -خط
د -تعادل
-30نام دیگر ترکیب بندی چیست؟
الف -تعادل سازی
ب -کمپوزیسیون
ج -نماسازی
د -هماهنگی متقارن
-31رنگ هایی مات و بی حالت که به راحتی تحت تأثیر رنگ های مجاور قرار می گیرند را چه می نامند؟
الف -فام
ب -رنگ های خنثی
ج -رنگ های الوان
د -واریاسیون
-32نام دیگر واریاسیون چیست؟
الف -تنالیته

ب -پاساژ
ج -ط ی ف
د -فام
-33به درجات مختلف تاریکی به روشنایی و یا روشنایی به تاریکی را  ................می گوییم.
الف -سایه رنگ
ب -تون
ج -فام رنگ
د -رنگ موضعتی
-34توالی شب و روز و فصول از وجوه بارز چه چیزی در طبیعت به شمار می آید ؟
الف -آهنگ
ب -تکرار
ج -ریتم
د -حرکت
-35کدام یک از عناصر بصری را می توان به وفور در طبیعت مشاهده کرد ؟
الف -نقطه  ،خط  ،سطح  ،حرکت  ،توازن
ب -نقطه  ،خط  ،سطح  ،حجم و حرکت
ج -دایره  ،مثلث،مربع  ،مستطیل
د -هرم ،کره  ،استوانه
-36معموال فضایی را که حجم اشغال می کند چه می گویند ؟
الف -فضای منفی
ب -فضای مثبت
ج -فضای مجازی
د -فضای حقیقی
-37چه چیزی باعث امکان رویت اجسام در فضا است ؟
الف -رنگ
ب -نور
ج -سایه روشن
د -فرورفتگی،برجستگی
-38دایره به عنوان شکل زیر ساخت ترکیب پیکره ها در نقاشی ایرانی در کدام دوره استفاده می شده است ؟
الف -ساسانیان -اشکانیان
ب -ساسانیان-تیموریان
ج -تیموریان-صفوی
د -صفوی-قاجاریه
-39خطی که مرز مشترک میان آسمان و زمین است و در کنار دریا به وضوح دیده می شود چیست ؟
الف -خط گریز
ب -خط میانی
ج -خط بینابین
د -خط افق
-40اگر شما داخل هواپیما به پایین نگاه کنید  ،برای طراحی از این زاویه دید کدام یک از انواع پرسپکتیو را به کار می
گیریم؟

الف -سه نقطه ای
ب -دونقطه ای
ج -یک نقطه ای
د -چهارنقطه ای
-41برای نگهداری آثار سیاه قلم از چه موادی استفاده می شود ؟
الف -ورنی
ب -برزک
ج -فیکساتیو
د -جال
-42در به دست آوردن بافت در طبیعت کدام یک از حواس میسر است ؟
الف -بصری و دیدن
ب -المسه و احساس بصری
ج -المسه
د -نگاه کردن
-43انسان در طبیعت همه چیز را توسط کدام عامل زیر می بیند ؟
الف -سایه
ب -نور
ج -پرسپکتیو
د -خط
-44برجسته ترین عضو صورت کدام است ؟
الف -لب
ب -بینی
ج -چشم
د -چانه
-45فاصله ی دو چشم از یکدیگر  ....است .
الف -دو چشم
ب -یک چشم
ج -یک و نیم چشم
د -دو بند انگشت
-46درک درست اندام انسان از چه طریقی حاصل می شوند؟
الف -مطالعه مستمر و طراحی و ممارست
ب -تشریح جزء به جزءاندام انسان
ج -نقاشی از اسکلت انسان
د -مطالعه آناتومی بدن انسان
-47حرکات بدن به وسیله این اندام ها صورت می گیرد؟
الف -عضالت
ب -مفاصل
ج -مفاصل و عضالت
د -استخوان ها
--48در طراحی بدن ،از چه نسبتی برای اندازه گیری بدن استفاده می شود؟

الف -نسبت سر به بدن
ب -نسبت دست به بدن
ج -نسبت دست و پا به بدن
د -نسبت پا به بدن
-49تابش نور بر چهره برای طراحی چه اهمیتی دارد؟
الف -تناسب عضالت را نشان می دهد.
ب -فرورفتگی ها و برجستگی های صورت را بهتر نشان می دهد.
ج -استخوان بندی صورت را بهتر نشان می دهد.
د -خطوط چهره را بهتر نشان می دهد.
-50ساده ترین و راحت ترین حالت تقسیم بدن چند سر می باشد؟
الف  7/5-سر
ب  8-سر
ج  8-و دو سوم طول سر
د  9-سر
-51براساس تناسبات تخمینی ،خط میانی سر از کدام قسمت می گذرد؟
الف -وسط چشم ها
ب -زیر بینی
ج -روی ابرو
د -روی لب ها
-52کدام یک از موادها جنبه هنری بیشتری دارند ؟
الف -مداد سخت
ب -مدادهای نرم
ج -مدادهای خشک
د -مداد نوکی
-53کدام یک از موارد زیر نمی تواند تباین رنگی به حساب آید ؟
الف -تباین ترکیب بندی
ب -تباین رنگ های اصلی
ج -تباین مکمل
د -تباین اشباع
-54در نقاشی سیاه قلم برجسته نمایی به کمک چه چیزی اجرا می شود ؟
الف -حجم
ب -خاکستری ها
ج -سایه روشن
د -سیاه و سفید
-55برای سایه روشن در سیاه قلم از چه وسایلی استفاده می شود ؟
الف -کاتر  ،پاک کن  ،تیغ
ب -خط کش  ،محوکن
ج -به وسیله مداد و محو کن
د -پرگار  ،اتود
-56برای طراحی سریع و فوری کدام یک از گزینه ها مناسب تر است ؟

الف -مداد B56
ب -ذغال طراحی
ج -مداد گرافیکی
د -کنته سیاه
-57برای طراحی از یک تکه سنگ کوهستان کدام یک از خطوط زیر مناسب است ؟
الف -خطوط نرم و منحنی
ب -خطوط افقی
ج -خطوط شکسته
د -خطوط قائم
-58اولین اثر و تماس با صفحه کاغذ چه می تواند باشد ؟
الف -خط
ب -مداد
ج -محوکن
د -خط کش
-59برای طراحی ساده از چه مدادی می توان استفاده کرد ؟
الف -مداد B6
ب -مدادH b
ج -مداد B
د -مداد B12
-60برای محو کاری در هنر سیاه قلم بیشتر و معمول از چه ابزاری استفاده می شود ؟
الف -پارچه نرم
ب -پاک کن
ج -خراشیدن با تیغ
د -محو کنی که از روزنامه باطله ساخته شده
-61امروزه مداد سیاه به صورت مخلوط از چه جنسی هایی ساخته می شود ؟
الف -گرافیت  ،گل رس  ،قشری از موم و دور آن از چوب
ب -گل رس  ،پالستیک
ج -قشری از موم و دور آن از چوب
د -گل رس  ،چسب چوب
-62ابتدایی ترین ابزار طراحی کدام است ؟
الف -ذغال
ب -مداد
ج -گل رس
د -تیغ
-63ساده ترین برخورد با ترکیب های چند نفره ((پزگروهی)) برای طراحی چیست ؟
الف -طراحی سریع حالت به گونه ای که گویی در حال طراحی از مجموعه ای می باشید
ب -طراحی آرام  ،گویی در حال طراحی ساده ای می باشید .
ج -طراحی سریع و هاشور زدن های ممتد به کار
د -طراحی تک تک اجزاء از طرح و مدل
-64هنگام طراحی از مو چه چیزی را باید در نظر گرفت ؟

الف -حجم مو و جنس مو
ب -رنگ مو و ضخامت و نازکی مو
ج -جنس مو و اندازه مو
د -حجم و جنس و ضخامت و رنگ آن
-65برای بررسی اندازه بدن آدمی معموال از چه اندازه گیری استفاده می کنیم ؟
الف -طول سر
ب -طول چشم
ج -وجب
د -طول بینی
-66در تصاویر اندام انسان در مصر  ،پاها و باالتنه هر یک از کدام زاویه ترسیم شده اند ؟
الف -پاها از پشت و باالتنه ها از روبرو
ب -پاها از روبرو و باالتنه ها از پشت
ج -پاها از پهلو و باال تنه ها از پشت
د -پاها از پهلو و باالتنه ها از روبرو
-67طراحی حالت چیست ؟
الف -طراحی ای که به تناسبات دقت زیادی داشته باشیم
ب -طراحی هایی سریع که حالت مدل را آنگونه که هست نشان دهیم
ج -طراحی با نور و سایه های ریز
د -طراحی با خطوط واضح و سایه های محو
-68توجه به مناسبات موجود در اندام انسان در دوره کدام تمدن به اوج خود می رسد ؟
الف -ایران و روم
ب -یونان و روم
ج -مصر و بین النهرین
د -یونان و مصر
-69واحد اندازه گیری سر چیست ؟
الف -اندازه انگشتان
ب -اندازه پیشانی
ج -طول و عرض چشم
د -اندازه لب
-70با چه طراحی می توان ترکیب ها و شکل های حرکتی اندام را تجربه کرد ؟
الف -طرح هایی دقیق
ب -طرح هایی با سایه های کم
ج -طرح هایی تند و درهم
د -طرح هایی با سایه های زیاد
-71استخوان ران از باال به کدام قسمت وصل می شود ؟
الف -به لگن خاصره
ب -به ماهیچه های پا
ج -به ماهیچه ران
د -به باسن
-72ستون مهره ها چه شکلی دارند ؟

الف -مجموعه ای از استخوان های حلقه ای شکل
ب -مجموعه ای از استخوان های کروی
ج -مجموعه ای از استخوان های بیضی شکل
د -مجموعه ای از استخوان های زنجیره ای
-73ساعد در کدام قسمت قرار دارد ؟
الف -از آرنج تا مچ دست
ب -از مچ تا نوک انگشتان
ج -از کتف تا مچ
د -از کتف تا نوک انگشتان
-74مچ پا از مچ دست ......است .
الف -حجیم تر
ب -برابر
ج -بزرگ تر
د -کوچک تر
-75در طراحی بدن  ،دست و پا در کدام شکل استفاده می شود ؟
الف -کره
ب -مربع
ج -مثلث
د -استوانه
-76نیرو های بصری که یک اثر تجسمی را استحکام می بخشند کدامند ؟
الف -تعادل  ،تناسب  ،هماهنگی  ،کنتراست
ب -تناسب  ،هماهنگی  ،حجم  ،شکل  ،خط
ج -هماهنگی  ،تعادل  ،تناسب  ،حجم
د -کنتراست  ،هماهنگی  ،حجم  ،تناسب
-77تراکم نقطه کم و کمتر باشد چه دیده می شود و تراکم نقطه بیش و بیشتر باشد چه چیزی اتفاق می افتد ؟
الف -روشن و روشن تر  -تیره و تیره تر
ب -روشن و تیره تر -تیره تر و کم رنگ تر
ج -تاریک و تاریک تر  -روشن و روشن تر
د -سایه روشن -روشن و روشن تر
-78نقطه در باالی کادر و پایین کادر چه معنایی دارد ؟
الف -باال سبک -پایین سنگین
ب -باال دور -پایین نزدیک
ج -باال روشن  -پایین تاریک
د -باال سنگین -پایین سبک
-79کدام عامل تعیین کننده شکل نهایی سایه در پرسپکتیو می باشد ؟
الف -سایه افتان
ب -عمق سایه
ج -محل منبع نور
د -پرسپکتیو
-80یک دایره بدون استفاده از سایه روشن چگونه می باشد ؟

الف -دو بعدی
ب -سه بعدی
ج -چهاربعدی
د -تک بعدی
-81مخروطی همچون مثلث هنگامی که بر رأس خود قرار می گیرد  ،چگونه است ؟
الف -مقاوم و ایستایی
ب -ناپایدار و بی ثبات
ج -لرزان و بی ثبات
د -ناپایدار و لرزان
-82از حرکت دورانی سطوح مربع و مستطیل چه شکلی حاصل می گردد ؟
الف -کره
ب -مخروط
ج -مکعب
د -استوانه
-83اجسام هندسی پایه را نام ببرید .
الف -کره -هرم -دایره
ب -کره -دایره -مربع
ج -دایره -مثلث -مکعب
د -کره -مکعب  -هرم
-84در پرسپکتیو رنگ ،رنگ گذاری به چه شیوه ایی می باشد؟
الف -رنگهای زنده و خالص در قسمتهای جلو به کار برده میشود ولی در در قسمتهای دور رنگها محو و کم رنگ میشوند
ب -رنگهای پالنهای جلو مکمل رنگهای قسمتهای عقبتر هستند
ج -جهت بعد نمایی رنگ سطح باال اثر روشنتر از سطح زیرین آن میباشد
د -رنگهای نماهای نزدیک روشنتر از رنگ نماهای دورتر اجرا میشوند
-85کدامیک ویژگی پرسپکتیو است؟
الف -اصل به هم نزدیک شدن
ب -اصل دور شدن
ج -اصل هماهنگی
د -اصل تباین
-86نقاط گریز در پرسپکتیو روی کدام خط قرار دارند؟
الف -خط مرکزی
ب -خط افق
ج -خط طالیی
د -خط جلوی تصاویر
-87در کدام پرسپکتیو دو سطح یک جسم متغیر است؟
الف -یک نقطه ای
ب -دو نقطه ای
ج -سه نقطه ای
د -سه و یک نقطه ای
-88سطح دایره در پرسپکتیو به  ..........تبدیل می شود.

الف -بیضی
ب -مربع
ج -دایره
د -ذوزنقه
-89کدام علم است که بر اساس قوانین و اصول هندسی دوری و نزدیکی را نشان می دهد؟
الف -کمپوزیسیون
ب -اسکیس
ج -مبانی هنر
د -پرسپکتیو
-90کدام شکل در پرسپکتیو تغییر نمی کند؟
الف -مربع
ب -کره
ج -هرم
د -دایره
-91کدام پرسپکتیو در ارتفاع دیده میشود؟
الف -یک نقطه ای
ب -دو نقطه ای
ج -سه نقطه ای
د -پرسپکتیورنگی
-92نزدیکترین قسمت جسم به ناظر در پرسپکتیو دو نقطه ای یک  ...........است.
الف -سطح
ب -نقطه
ج -حجم
د -خط
-93کاربرد پرسپکتیو خطی؟
الف -ایجاد عمق
ب -ایجاد بافت
ج -محوکاری
د -بهتر دیدن
-94حجم را به کمک کدامیک از روشهای زیر می توان نمایش داد؟
الف -ایجاد بافت
ب -با پهنای خطوط
ج -با ارزش خطی
د -پرسپکتیوهای رنگی و خطی و از طریق سایه روشن
-95کدام رنگها در ایجاد عمق و پرسپکتیو جوی موثر هستند؟
الف -کروماتیک
ب -آکروماژ
ج -درخشنده
د -خالص
-96پرسپکتیو خطی چیست؟

الف -چگونه اشیا در یک خط منظم قرار میگیرند
ب -چگونه ابعاد اشیا بنا به محل قرار گیریشان نسبت به شروع و پایان دید تغییر می یابد
ج -محل اشیا را در خط افق نشان می دهد
د -ایجاد حجم مینماید
-97معنای لغوی پرسپکتیو چیست؟
الف -دوری و نزدیکی
ب -کوتاه شدن
ج -منقطع شدن
د -چرخش و دور شدن
-98چه عاملی در ایجاد دوری و نزدیکی و نمایش پرسپکتیو جوی نقش مهمی دارد ؟
الف -رنگ های سرد و گرم
ب -رنگ های مکمل
ج -تاریکی و روشنایی
د -زاویه ی دید
-99فضای  3بعدی را روی سطح  2بعدی نمایش می دهد.
الف -پرسپکتیو
ب -علم مناظرومرایا
ج -حجم شناسی
د -پرسپکتیووعلم مناظرومرایا
-100در پرسپکتیوخطوطی که  .........به نقطه گریز می روند ؟
الف -دور می شوند
ب -به ما نزدیک میشوند
ج -ثابت هستند
د -عمود هستند
-101دراین نوع پرسپکتیوخطو ط د ور شونده به طرف دو نقطه ی گریزبه روی سطح افق می روند
الف -1-نقطه ای
ب -2-نقطه ای
ج -3-نقطه ای
د -پرسپکتیورنگی
-102در این پرسپکتیو خطوط عمودی نیز دارای تغییر می شوند ؟
الف -دو نقطه ای
ب -سه نقطه ای
ج -یک نقطه ای
د -چهار نقطه ای
-103ویژگی های پرسپکتیو چیست ؟
الف -اصل کوتاه شدن -به هم نزدیک شدن  -پشت سر هم قرار گرفتن
ب -اصل کوتاه شدن -به هم نزدیک شدن  -پشت سر هم قرار گرفتن  -نور  ،سایه و رنگ
ج -به هم نزدیک شدن  -پشت سر هم قرار گرفتن
د -اصل کوتاه شدن
-104علم مناظر و مرایا علمی است

الف -بر اساس اصول هندسی
ب -براساس دوری و نزدیکی
ج -براساس اصول هندسی که به وسیله آن دوری و نزدیکی اجسام را نشان می دهد
د -براساس اصول منطقی
-105چند نوع پرسپکتیو خطی داریم ؟
الف -دو نوع
ب -سه نوع
ج -چهار نوع
د -پنج نوع
-106پرسپکتیو به وسیله چه کسی به تکامل رسید ؟
الف -لئوناردو داوینچی
ب -پائولو اوچلو
ج -پی یروفرانچسکا
د -رافائل
-107چرا کاربرد پرسپکتیو سه نقطه ای کم است؟
الف -مشاهده آن از تصاویر
ب -مشاهده آن از ارتفاع پایین
ج -مشاهده آن از ارتفاع زیاد
د -مشاهده آن از دو بعد
-108در طراحی از کوه کدام نوع پرسپکتیو بیشتر اهمیت دارد؟
الف -خطی
ب -سایه روشن
ج -فضایی
د -پرسپکتیو خطی و جوی
-109نام دیگر پرسپکتیو رنگی چیست؟
الف -پرسپکتیوخطی
ب -ژرف نمایی جوی
ج -س ایه روشن کاری
د -پرسپکتیوفضایی
-110پرسپکتیوی که یک پرنده از باال در حال دیدن یک ساختمان است چه نوع پرسپکتیوی است ؟
الف -یک نقطه ای
ب -دو نقطه ای
ج -سیستماتیک
د -سه نقطه ای
-111در پرسپکتیو خطی نقطهی گریز چیست؟
الف -نقطهای فرضی است
ب -هر نقطهای میتواند باشد
ج -نقطهی دید ناظر
د -نقطهی باالی کادر
-112برای طراحی از یک ساختمان مرتفع بهتر است از کدام نوع پرسپکتیو استفاده شود.

الف -یک نقطهای
ب -سه نقطهای
ج -دو نقطهای
د -اتمسفر یک
319کدام گزینه در طراحی ابنیه و فضاهای معماری برای نمایش دقیق فضای داخلی و خارجی بکار میرود؟الف -طراحی از فضای مثبت و منفی
ب -پرسپکتیو
ج -خطوط موازی
د -رنگ سیاه و سفید
-113نمایش حجم و عمق به چند روش صورت میگیرد؟
الف -پرسپکتیو خطی ،رنگی ،سایه روشن کاری
ب -علم مناظر و مرایا
ج -ژرف نمایی جوی
د -پرسپکتیو یک نقطهای و دو نقطهای و سه نقطها
-114در پرسپکتیو خطی ………..
الف -کوته نمایی اجسام بر اساس خطوط منحنی نمایش داده میشود.
ب -دوری و نزدیکی حجمها بر اساس قواعد مشخص و به کمک خط نمایش داده میشود.
ج -پرسپکتیو یک نقطهای از پرسپکتیو سه نقطهای کاربرد کمتری دارد.
د -خط راست کمتر به کار میرود.
-115طرح ابنیه در دور دست با …………و ساختمانهای نزدیکتر با جزئیات ……… ..نشان داده میشوند.
الف -خطوط پر رنگ ـ کمتر و کمرنگتر
ب -خطوط کمرنگ ـ بیش تر و پر رنگ تر
ج -خطوط تیره ـ بیشتر و تیرهتر
د -خطوط کمرنگ ـ کمتر و کمرنگتر
-116نمایش حجم و عمق به چند روش صورت میگیرد؟
الف -پرسپکتیو خطی ،رنگی ،سایه روشن کاری
ب -علم مناظر و مرایا
ج -ژرف نمایی جوی
د -پرسپکتیو یک نقطهای و دو نقطهای و سه نقطهای
-117در پرسپکتیو خطی ………..
الف -کوته نمایی اجسام بر اساس خطوط منحنی نمایش داده میشود.
ب -دوری و نزدیکی حجمها بر اساس قواعد مشخص و به کمک خط نمایش داده میشود.
ج -پرسپکتیو یک نقطهای از پرسپکتیو سه نقطهای کاربرد کمتری دارد.
د -خط راست کمتر به کار میرود
-118در پرسپکتیو خطی نقطهی گریز چیست؟
الف -نقطهای فرضی است
ب -هر نقطهای میتواند باشد
ج -نقطهی دید ناظرو روی خط افق است
د -نقطهی باالی کادر
-119هنگام طراحی اگر یکی از سطوح مکعب (فضای داخلی یا بیرونی) با صفحه تصویر موازی باشد مکعب بصورت

………………رؤیت میگردد.
الف -پرسپکتیو سه نقطهای
ب -پرسپکتیو یک نقطهای
ج -پرسپکتیو سه نقطهای
د -خطوط همگر
-120اگر طوری قرار بگیریم که هیچ یک از سطوح مکعب با صفحه تصویر ما موازی نباشند مکعب بصورت کدام نوع
پرسپکتیو دیده میشود.
الف -دو نقطهای
ب -نوع خاصی از پرسپکتیو
ج -یک نقطهای
د -پرسپکتیو جوی
-121پرسپکتیو در دوره  ........معنی دیدن از ورای صفحه شفاف را به خود گرفت.
الف -قرون وسطی
ب -رنسانس
ج -گوتیک
د -باستان
-122پرسپکتیو علمی است بر اساس .......که دوری و نزدیکی اجسام را نشان می دهند.
الف -نظم و دقت
ب -قوانین و اصول هندسی
ج -قوانین ریاضی
د -قوانین فیزیک
-123پرسپکتیو فضای ......را روی سطح  .......ایجاد مینماید.
الف -سه بعدی -دو بعدی
ب -دو بعدی -سه بعدی
ج -مسطح -دو بعدی
د -دو بعدی -مسطح
-124خط افق  ،چیست؟
الف -خط میانی صفحه
ب -خط زمین
ج -خطی است در راستای دید ما و محل قرارگیری نقطه گریز است
د -خطی میان صفحه و محل نقطه گریز است
-125در ترسیم مکعب یک نقطه ایی ابتدا ......ترسیم می نماییم.
الف -سطح چهار ضلعی
ب -خط عمود
ج -سطح پنج ضلعی
د -خط افقی
-126دو نقطه گریز در پرسپکتیو دو نقطه ایی بر روی  ......قرار دارند.
الف -یک خط
ب -دو خط متقاطع
ج -دو گوشه باال و پایین صفحه

د -دو نقطه متفاوت
 334-EYE LEVEL-127به چه معناست؟
الف -نقطه گریز
ب -صفحه تصویر
ج -پرسپکتیو
د -ارتفاع دید
 335-VANISH POINT-128به چه معناست؟
الف -نقطه گریز
ب -صفحه تصویر
ج -پرسپکتیو
د -ارتفاع دید
-129هر چه مقطع یک استوانه از خط ناظر دورتر شود......دیده میشود.
الف -کوچکتر
ب -محدودتر
ج -بزرگتر
د -باریک تر
-130درختان دور دست در یک منظره........دیده میشوند.
الف -محوو کوچکتر
ب -بزرگ و واضحتر
ج -درخشنده و کوچکتر
د -واضح و کوچکتر
-131رنگها در دورست .........دیده میشوند.
الف -درخشنده
ب -گرم و واضح
ج -سرد و درخشنده
د -سرد  ،محو و خاکستری
-132فاصله ها در دوردست ........دیده میشوند.
الف -کوتاهتر
ب -بلندتر
ج -بزرگتر
د -برابر
-133در طراحی از منظره هر چه در فاصلهی ………… .قرار دارد با درجات تیره خاکستری و هر چه در ………….
تصویر است با درجات روشن خاکستری نشان داده میشود.
الف -نزدیک ،عمق
ب -دور ،نزدیک
ج -عمق ،نزدیک
د -نزدیک ،نزدیک
-134بهترین ابزار برای طراحی سریع از منظره کدام است؟
الف -راپید
ب -مداد

ج -زغال
د -خودکار
-135کدام نوع ترکیب مناسب یک منظره ساحلی است؟
الف -ترکیب مورب
ب -ترکیب مثلثی
ج -ترکیب افقی
د -ترکیب ایستا
-136از اساسیترین ویژگیهای یک طراح موفق در طراحی منظره کدام گزینه است؟
الف -اصالت خانوادگی و در نظر گرفتن شعور ذاتی
ب -توجه و اهمیت دادن به نور و سایه
ج -در نظر گرفتن مسائل معنوی در ایجاد منظره
د -توجه و اهمیت دادن بر ابزار کار خوب
-137طراحی از طبیعت بیشتر به چه منظور صورت میگیرد؟
الف -برای نمایش زیباییهای اطراف و به تصویر کشیدن جزئیات آن توسط هنرمند
ب -فقط جهت باال بردن دقت و مهارت در نگاه کردن
ج  -3-در مراحل اولیه برای کسب مهارت و در مراحل پیشرفتهتر بازتابی از احساسات و بیان هنری هنرمند است.
د -طراحی از طبیعت همواره جهت آفرینش زیبایی روی بوم صورت گرفته است.
-138وسیلهای که طراح از میان روزنهی آن به منظرهی مقابل نگاه کرده بخش دلخواه خود را بیابد چه نام دارد؟
الف -بوم
ب -منظره یاب
ج -کادر یابنده
د -کادر منظره
-139جای دادن عناصر انتخابی در طراحی با سنجش خطوط عمودی و افقی کادر ترکیبی …… .بوجود میآورد.
الف -نامنظم
ب -هماهنگ
ج -عجیب
د -طوالنی
-140به ترتیب کدام کادر برای نمایش دریا و کدام کادر برای نمایش ساختمانهای شهری مناسب است؟
الف -عمودی ـ افقی
ب -افقی ـ افقی
ج -افقی ـ عمودی
د -عمودی ـ عمودی
-141پس از انتخاب کادر با توجه به موضوع اصلیترین و اولین خط در کادر کدام است؟
الف -خط کناری
ب -خط مرزی
ج -خط افق
د -خط تقارن
-142در طراحی از منظره هر چه در فاصلهی ………… .قرار دارد با درجات تیره خاکستری و هر چه در ………….
تصویر است با درجات روشن خاکستری نشان داده میشود.
الف -نزدیک ،عمق

ب -دور ،نزدیک
ج -عمق ،نزدیک
د -نزدیک ،نزدیک
-143در طراحی از طبیعت برای اینکه اجزای کوچک مانند علفها توجه شما را به خود جلب نکند چه میکنید.
الف -چشمها را میبندیم و در تجسم آنها را نادیده میگیریم.
ب -کار خاصی نمیتوان انجام داد.
ج -با چشم نیم باز به طبیعت نگاه میکنیم
د -اجزاء کوچک ناخودآگاه توجه ما را جلب نمیکنند
-144ایجاد طراحی پر تضاد یا پر کنتراست کدام حالت ممکن میشود؟
الف -در فضای تاریک با نور قرمز
ب -طراحی با نور فراوان یا آفتاب درخشان
ج -در فضایی بسته با نورپردازی مالیم
د -در تاریکی مطلق شب
-145طراحی از طبیعت بیشتر به چه منظور صورت میگیرد؟
الف -برای نمایش زیباییهای اطراف و به تصویر کشیدن جزئیات آن توسط هنرمند
ب -فقط جهت باال بردن دقت و مهارت در نگاه کردن
ج -در مراحل اولیه برای کسب مهارت و در مراحل پیشرفتهتر بازتابی از احساسات و بیان هنری هنرمند است.
د -طراحی از طبیعت همواره جهت آفرینش زیبایی روی بوم صورت گرفته است.
-146یکی از اصلی ترین عناصر موجود در طبیعت و سمبل شکوه و بزرگی در طراحی؟
الف -کوه
ب -آسمان
ج -درختان
د -زمین
-147در طراحی طبیعت از  .....به .....کار میکنیم .
الف -جز  -کل
ب -کل -جز
ج -سایه -خط
د -رنگ -خط
-148بهترین تقسیم برای تعیین خط افق در طراحی منظره .......و  .....است .
الف -یک چهارم -یک دوم
ب -یک پنجم -یک سوم
ج -یک دوم -یک سوم
د -یک سوم -یک چهارم
-149در طراحی تنه درختان ابتدا .....و سپس ....بافت را ایجاد میکنیم .
الف -حجم -بافت
ب -بافت -حجم
ج -سایه-بافت
د -بافت-سایه
-150در سایه و روشن زدن ابتدا واریاسیونهای ......خاکستری را میزنیم و سپس......را مشخص مینماییم .
الف -تیره-روشنی ها

ب -روشن -تیرگی ها
ج -نورها-تیرگی ها
د -تیرگی ها-نورها
-151کدام مداد برای طراحی اولیه مناسب تر است ؟
الف -مداد HB
ب -مداد B2
ج -مداد H
د -مدادH5
-152در طراحی قرار دادن سوژه اصلی روی نقطه گریز باعث  .......می شود.
الف -تمرکز
ب -هماهنگی
ج -تضاد
د -تباین
-153در طراحی طبیعت شروع کار از  .........است.
الف -نزدیک به دور
ب -جز به کل
ج -دور به نزدیک
د -باف و سایه
-154برای کمرنگ کردن سایه ها و خطوط میتوان از  ....استفاده نمود.
الف -پاک کن خمیری
ب -گواش سفید
ج -پاستل سفید
د -آب
-155در طراحی منظره بعد تعیین کادر و مقدمات  ......مشخص می نماییم .
الف -بافت
ب -سایه
ج -خط افق
د -نور
-156انواع بافت کدام است؟
الف -بافت ترسیمی -بافت تصویری
ب -بافت تصویری -تزیینی
ج -بافت تزیینی-دکوراتیو
د -بافت طبیعی -مصنوعی
-157با توجه به تغییر نور در طراحی طبیعت کدام شیوه مناسب تر است؟
الف -طرح نهایی
ب -اسکیس
ج -راندو
د -طرح کامل
-158کدام هنرمند جز هنرمندان طبیعت پرداز است ؟
الف -گوستاوکوربه

ب -شیشگین
ج -لئوناردو داوینچی
د -موندریان
-159ناتورالیسم معادل کدام واژه می باشد؟
الف -واقع گرایی
ب -طبیعت پردازی
ج -فراواقع گرایی
د -تجریدی
-160طبیعت گرایی مفهومی متضاد با  .......است.
الف -واقع گرایی
ب -ناتورالیسم
ج -چکیده نگاری
د -رئالیسم
-161ناتورالیسم یا طبیعت گرایی به چه معناست؟
الف -بازنمایی طبیعت بدان گونه که بنظر می آید
ب -تصویر کردن فرای واقعیت
ج -اجرای تجریدی طبیعت
د -اجرای تخیل هنرمند
-162اصطالح ناتورالیسم نخستین بار درباره پبروان کدام نقاش بکار بکار برده شد؟
الف -میکل آنژ
ب -کاندینیسکی
ج -پوالک
د -کاراواجو
-163در حالت نیمرخ چهره ،گوش در شکل ساده و اغراق شدهاش کدام گزینه را تداعی میکند.
الف -صدف
ب -عالمت سوال
ج -مربع مستطیل
د -شیپور
-164اندازهی تقریبی گوش با اندازهی کدام گزینه برابر است؟
الف -بینی
ب -چشم
ج -لب
د -ابرو
-165هنگام طراحی از مو در نظر گرفتن چه مواردی اهمیت بیشتری دارد؟
الف -بافت مو
ب -در طراحی از مو مورد با اهمیتی وجود ندارد.
ج -فقط رنگ مو
د -حجم و جنس مو
-166فاصلهی بین چشم و ابرو در کدام گزینه تخمین زده شده است؟
الف -پهنای یک بینی

ب -پهنای یک چشم
ج -طول یک چشم
د -پهنای یک گوش
-167چانه در چهرهی کودک بیشتر نمایان است یا در سن پیری؟
الف -تفاوتی ندارد
ب -سن جوانی
ج -سن کودکی
د -سن پیری
-168در طراحی از چهره بهترین شیوه چیست؟
الف -با سنجیدن همهی اجزای صورت کار را هماهنگ پیش ببریم.
ب -اجزاء را جداگانه طراحی کنیم
ج -کلیت چهره را بر مبنای اجزاء در نظر بگیریم
د -بهتر است برای آسان شدن کار کلیت را رها کنیم.
-169از پیشانی تا پایین چانه صورت ......خط اصلی داریم.
الف -سه خط
ب -چهار خط
ج -دو خط
د -پنج خط
-170تقسیمات صورت را در طراحی اولیه نام ببریید؟
الف -خط ابرو-خط چشم -خط چانه
ب -خط ابرو -خط بینی -خط لب
ج -خط رویش مو -خط ابرو -خط بینی -خط چانه
د -خط ابرو -خط چشم-خط بینی -خط لب
-171جهت ساده کردن شکل چشم از جه شکلی میتوان کمک گرفت؟
الف -بیضی
ب -مستطیل
ج -لوبیا
د -بادام
 .......-172از قرنیه و مردمک در حالت عادی نگاه از روبه رو زیر پلک باال قرار دارد.
الف -یک سوم
ب -یک دوم
ج -یک چهارم
د -یک پنجم
-173در طراحی چهره آقایان از روبه رو شروع گردن از  ......گوش است .
الف -موازی لب
ب -پایین گوشها
ج -موازی چانه
د -موازی لب پایین
-174استخوانها در چهره  .......مشخص تر از تر از چهره خانم ها میباشد .
الف -خانم ها -آقایان

ب -کودکان -خانم ها
ج -نوجوانان -خانم ها
د -آقایان -خانم ها
-175شروع کدام عضو صورت در نیمرخ از همه قسمت ها عقب تر است و در عین حال یرجسته ترین عضو نیز هست.
الف -بینی
ب -لب
ج -چانه
د -گونه ها
-176در طراحی و سایه زدن چشم ها کدام بخش نهایی ترین قسمت است؟
الف -مردمک
ب -مژه ها
ج -پلکها
د -قرنیه
-177در کدام نور پردازی متمرکز و مصنوعی حالت چهره ترسناک خواهد شد؟
الف -نورپردازی از پشت سر
ب -نور پردازی از باال سر
ج -نورپردازی از پایین سر
د -نورپردازی از پهلو
-178در کدام نورپردازی متمرکز و مصنوعی چهره حالت روحانی میگیرد؟
الف -نورپردازی از پشت سر
ب -نور پردازی از باال سر
ج -نورپردازی از پایین سر
د -نورپردازی از پهلو
-179در کدان نورپردازی متمرکز و مصنوعی برجستگی ها اغراق آمیز می شوند؟
الف -نورپردازی از پشت سر
ب -نور پردازی از باال سر
ج -نورپردازی از پایین سر
د -نورپردازی از پهلو
-180نور طبیعی و مناسب جهت طراحی پرتره کدام است ؟
الف -نور با زاویه  45درجه
ب -نور بازاویه  90درجه
ج -نور از باال
د -نور از پایین
-181در کدام نورپردازی متمرکز و مصنوعی صورت حالت مرموز پیدا میکند؟
الف -نورپردازی از پشت سر
ب -نور پردازی از باال سر
ج -نورپردازی از پایین سر
د -نورپردازی از پهلو
-182در حالت خنده مثلث مربوط به دهان و چانه به سمت ......کشیده میشود.
الف -پایین

ب -باال
ج -چپ
د -راست
-183در حالت گریه مثلث مربوط به دهان و چانه به سمت ......کشیده میشود.
الف -پایین
ب -باال
ج -چپ
د -راست
-184در حالت سه رخ چشمی که عقب تر است به شکل .......است .
الف -بیضی
ب -بادام
ج -گلبرگ
د -لوبیا
-185در طراحی سه رخ چشمی که عقب تر است .....از چشم نزدیک به ناظر است.
الف -کوچکتر
ب -بزرگتر
ج -هم اندازه
د -دو برابر
-186پهنای لب پایین .......لب پایین است.
الف -کمتر از
ب -بیشتر از
ج -برابر
د -دو برابر
-187لب باال .......از لب پایین است.
الف -تیره تر
ب -روشن تر
ج -بزرگتر
د -برابر
-188ابرو ها به کمک دو شکل ساده .......ترسیم میگردند.
الف -مستطیل -مثلث
ب -متوازی االضالع -مثلث
ج -مربع -مثلث
د -مثلث -مستطیل
-189بلندی گوش به اندازه .........است .
الف -پهنای لب
ب -پهنای چانه
ج 3-بلندی بینی
د 4-پهنای چشم
-190برای یکدست شدن سایه ها بخصوص در پرتره از کدام ابزار میتوان استفاده نمود؟
الف -کف دریا

ب -سنباده
ج -پا ک کن
د -پاستل سفید
-191نورهای شدید در پرتره را میتوان با  .......ایجاد نمود.
الف -سنباده
ب -کف دریا
ج -گواش سفید
د -رنگ روغن سفید
-192خطوط ظریف مانند مژه ها را میتوان توسط  ....ایجاد نمود.
الف -کنته
ب -مداد گرافیتی B
ج -راپید
د -مداد گرافیتی HB
-193معادل لغت پرتره چیست؟
الف -فیگور
ب -آناتومی
ج -کالبد
د -چهره
-194در ایران و در تمدنهای باستانی ،بدن انسان از ……… .و سر و پاها از ……… .طراحی شده است.
الف -تمام رخ و نیمرخ
ب -نیمرخ ،رخ
ج -رخ و رخ
د -نیمرخ  ،نیمرخ
-195در مصر باستان برای نمایش اشکال از خطوط ……… .استفاده شده است.
الف -بسیار باریک
ب 2-پهن
ج -مرزی
د -رنگی
-196در هنر مصر سر اشخاص مهم با نمای ………… .چشم از ……… .شانهها از …… ..پاها از ……… ..نمایش
داده شده است.
الف -رخ ،نیمرخ  ،نیمرخ ،روبرو
ب -نیمرخ ،نیمرخ ،روبرو ،روبرو
ج -نیمرخ ،روبرو ،روبرو ،نیم رخ
د -روبرو ،روبرو ،نیمرخ ،نیمرخ
-197استخوان بازو به استخوان ……… .و استخوان ران به …………وصل است.
الف -ترقوه ـ لگن خاصره
ب -قفسه سینه ـ کشکک زانو
ج -لگن خاصره ـ ترقوه
د -کتف ـ کناری
-198عمده تفاوت اندازهی اسکلت زنان با اسکلت مردان در چیست؟

الف -لگن خاصرهی کوتاه و پهن تر و باریک بودن عرض شانهها
ب -پاهای کوتاه و بازوانی بلند
ج -قد کوتاهتر و سر کوچکتر
د -بزرگتر بودن عرض شانهها
-199در طراحی از چهره زاویهی تابش نور چه اهمیتی دارد؟
الف -زاویهی تابش نور در همه حاالت چهره به ما کمک میکند در زیبا سازی پرتره دقیق شویم.
ب -زاویهی مناسب تابش نور فرو رفتگیها و برجستگیهای فرم صورت را بهتر نشان میدهد
ج -زاویهی تابش نور اهمیت خاصی ندارد.
د -زاویه مناسب تابش نور جوان یا پیر بودن چهره را بهتر نشان میدهد.
-200در کدام گزینه حدود اندازهی فاصلهی بین دو چشم تعیین گردیده
الف -چهارسانتیمتر
ب -کمترازدوچشم
ج -حدود1چشم
د -حدود3سانتیمتر
-201برجستهترین عضو صورت کدام است؟
الف -چشم
ب -لب
ج -بینی
د -ابرو
-202در سادهترین حالت ،بینی ،تجسمی از یک ……… ..است که قاعدهاش ………و محل قرارگیری حفرههای آن
است.
الف -مستطیل رو به باال
ب -هرم ،رو به پایین
ج -مثلث رو به باال
د -هرم رو باال
-203پهنای پایهی بینی را با کمی تغییر به اندازهی ……………تخمین زدهاند.
الف -نصف طول یک چشم
ب -دو سانتی متر
ج  3-سانتی متر
د -طول یک چشم
-204برجستگی دهان و بینی در کدام حالتچهره نمایان تر است؟
الف -سه رخ
ب -تمام رخ
ج -نیمرخ
د -رخ
-205چرا لب باال تیرهتر از لب پایین به نظر میرسد؟
الف -زیرا لب باال باریکتر از لب پایین است.
ب -زیرا لب باال تیره تر از لب پایین است.
ج -زیرا لب پایین پهنتر از لب باالست
د -زیرا غالباً نور از باال میتابد و لب باال در سایه قرار میگیرد.

-206برای سادهتر کردن شکل دهان لب باال و لب پایین هر کدام به چند قسمت تقسیم شدهاند.
الف -سه قسمت ـ دو قسمت
ب -دو قسمت ـ سه قسمت
ج -سه قسمت ـ چهار قسمت
د -چهار قسمت ـ سه قسمت
-207در کدام حالت چهره ،گوش خود را به تمامی مینمایاند؟
الف -رخ
ب -تمام رخ
ج -نیمرخ
د -سه رخ
-208بهترین تقسیمات اندام در کدام گزینه آورده شده است؟
الف 1-طول سر
ب -هشت طول سر
ج  6-طول سر
د  6-طول دست
-209کدام یک از زوایای زیر بیشترین اطالعات را از نظر طراحی اندام حیوان معرفی میکند؟
الف -سه رخ از پشت
ب -نیم رخ
ج -سه رخ از روبرو
د -سه رخ از پشت و سه رخ از رو به رو
-210هر بدنی آناتومی ……… ..را دارد .طراحی با اندازهگیری نسبت …… .و رعایت تناسبات مدل صورت میگیرد.
الف -مخصوص به خود ـ سر به بدن
ب -یکسان ـ اندامها به بدن
ج -خاصی ـ دستها به بدن
د -ناهماهنگ ـ شانه به بدن
-211در طراحی سریع از فیگور چه نکاتی اهمیت دارد؟
الف -نمایش حرکت کلی اندام
ب  --نمایش جزئیات
ج -نمایش سایه روشن
د -شبیه سازی
-212برای طراحی از یک مدل زنده چه عواملی را باید لحاظ نمود؟
الف -تنظیم فاصله و تناسبات
ب -توجه به حرکت فیگور
ج -رنگ لباس
د -تنظیم فاصله و تناسبات و توجه به حرکت فیگور
-213در مواجهه با طراحی فیگور ترتیب کدام گزینه صحیح است؟
الف -ترسیم جزییات  -خظوظ کلی -سایه و روشن
ب -مشخص کردن کادر و خطوط اصلی  -مشخص کردن یخشهای مختلف پیکره با در نظر گرفتن حرکات  -اضافه نمودن
جزییات  -سایه و روشن
ج -محو کاری کلی فیگور  -شبیه سازی مدل  -عمق نمایی با سایه روشن کاری

د -سایه و روشن  -اشاره به خطوط کلی  -ثبت حرکت فیگور
-214کلمه آناتومی" "Anatomyدرطراحی به چه معناست ؟
الف -هماهنگی
ب -کالبد
ج -استخوان بندی
د -ترکیب بندی
 "-215پاها ازپهلوو باال تنه از روبرو " ازخصوصیات طراحی کدام تمدن است ؟
الف -روم
ب -مصر
ج -ایتالیا
د -یونان
-216درطراحی تند یک دقیقه ای از اندام چه نکاتی رادر درجه اول قرار می دهیم ؟
الف -نشان دادن حرکت کلی اندام
ب -نشان دادن جزئیات
ج -نمایش سایه روشن
د -نمایش شباهت سازی
-217تقسیم بدن به........طول سرراحت ترین وساده ترین تقسیم بندی می باشد ؟
الف  7/5-برابر
ب  8/5-برابر
ج  7-برابر
د  8-برابر
-218بزرگترین ،کلفتترین و محکمترین استخوان اندام انسان کدام است؟
الف -استخوان بازو
ب -استخوان زند زبرین
ج -استخوان ران
د -استخوان ساق پا
-219مجموعهی استخوانهای حلقهای شکل که روی هم قرار گرفتهاند و حد فاصل سر تا لگن خاصره را در بر میگیرند
چه نام دارد؟
الف -قفسهی سینه
ب -ستون مهرهها
ج -مچ دست
د -پا
-220بهترین تقسیمات اندام در کدام گزینه آورده شده است؟
الف -طول سر
ب -هشت طول سر
ج  6-طول سر
د  6-طول دست
-221استخوان بازو به استخوان ……… .و استخوان ران به …………وصل است.
الف 1-ترقوه ـ لگن خاصره
ب -قفسه سینه ـ کشکک زانو

ج -لگن خاصره ـ ترقوه
د -کتف ـ کناری
-222هنگامی که سربه یکی از جهات چپ یا راست می چرخد ،نیمی از چهره با وسعت بیشتری در مقابل شما نمودار می
گردد و در نیمه دیگر نیز تغییراتی پیش می آید ،این حالت از چهره را ...............می نامند .
الف -روبرو
ب -سه رخ
ج -نیم رخ
د -تمام رخ
-223اگر حرکت سر از حالت سه رخ ادامه یابد  ،به نحوی که نتوانیم نیمی از چهره را ببینیم حالت ..........پیش می آید .
الف -نیم رخ
ب -سه رخ
ج -پشت سر
د -تمام رخ
-224برای محاسبه نمودن طراحی اندام شاخص ترین واحد اندازه گیری کدام است؟
الف -طول چشم
ب -عرض چشم
ج -طول انگشت
د -طول سر
-225شاخص ترین واحد اندازه گیری طول وعرض سر کدام نیست؟
الف -طول یک چشم
ب -طول انگشتان یک دست
ج -یک وجب
د -طول گوشها
-226مرکز بدن کدام است؟
الف -خط کمر
ب -خط سینه
ج -لگن خاصره
د -زانو
.............-227در ست در میانه ی بدن است ونقش ثقل بدن را بر عهده دارد؟
الف -لگن خاصره
ب -کمر
ج -سینه
د -جمجمه
-228لگن خاصره کوتاه وپهن وباریک بودن عرض شانه مختص استخوان بندی کدام گروه است؟
الف -مردان
ب -زنان
ج -کودکان
د -نوجوانان
-229در کدامیک از حالتهای زیر چهره داراری میمیک خاصی نیست و مفاصل کمترین تحرک را دارند؟
الف -ترس

ب -خنده و گریه
ج -ناراحتی شادابی
د -خوابیدن
-230در حالت خم شدن به طرفین خط شانه ها و خط کمر چه حالتی نسبت به هم دارند؟
الف -عمود بر هم هستند
ب -موازی هستند
ج -موازی نیستند
د -هیچکدام
-231در طراحی از چهره کدام نکته از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
الف -سایه های کلی
ب -تابش نور
ج -سایه های جزئی
د -دقت در جزئیات
-232در فاصله دو چشم .............وبرای پهنای سر............قرار دارد
الف -یک چشم-پنج چشم
ب -دو چشم -پنج چشم
ج -یک چشم -شش چشم
د -دو چشم -شش چشم
-233فاصله ی میان دو چشم چه مقدار است؟
الف -یک بند انگشت
ب -دو بند انگشت
ج -یک چشم
د -دو چشم
-234در تقسیمات سر همواره از ................به عنوان واحد نام می برند.
الف -گوش
ب -لب
ج -بینی
د -چشم
-235برجسته ترین عضو صورت کدام است؟
الف -گونه
ب -چشم
ج -بینی
د -لب
-236عمده ترین فرق اندام زن ومرد در شکل کدام است؟
الف -لگن خاصره
ب -جمجمه
ج -ستون مهره ها
د -استخوان های دست
444از مدل میخواهیم تا حرکت کند و حالتهای مختلفی به خود بگیرد تا با طرحهایی سریع حالت مدل را روی کاغذ آوریماین طراحی را چه مینامند؟

الف -طرح کامل
ب -طراحی تند
ج -طراحی حالت
د -طراحی پرتره
-237نقاش آمریکایی که برای رسیدن به مهارت در طراحی اندام صدها طرح مربوط به آناتومی را از روی آثار نقاشان
بزرگ رقم زد ،چه نام داشت؟
الف -لئوناردو داوینچی
ب -رژینالد مارش
ج -میکل آنژ
د -خوزه پارامون
-238استخوان محکم و بلندی که سر بر آمدهاش در حفرهی استخوان کتف قرار میگیرد و در انتها به استخوانهای
ساعد وصل میشود چه نام دارد؟
الف -بازو
ب -کتف
ج -ترقوه
د -زندزیرین
-239ساعد از چند استخوان تشکیل شده است؟
الف -یک استخوان
ب -دو استخوان
ج -سه استخوان
د -استخوان
-240زند زیرین و زند زبرین استخوانهای کدام عضو بدن هستند؟
الف -ران
ب -ساق پا
ج -بازو
د -ساعد
-241اندازهی حدود طول یک دست از مچ تا سرانگشتان برابر است با...............
الف -نصف بازو
ب -اندازه ی پا
ج -صورت از چانه تا رویش موی سر
د -اندازه یک سوم ساعد
-242در ترسیم اسکیس فیگور یادگیری کدام مورد مهم هست؟
الف -سایه و روشن
ب -پرسپکتیو
ج -نورپردازی
د -سایه پردازی
-243در تکنیک سیاه قلم کدام وسیله جهت محوکاری مناسب است؟
الف -انگشتان دست
ب -پنبه مناسب است
ج -محوکنها در اندازه های مختلف -گوش پاک کن

د -انگشتان دست -پنبه مناسب است
محوکنها در اندازه های مختلف -گوش پاک کن
-244ماده اصلی مداد گرافیتی چیست؟
الف -گرافیت
ب -ذغال چرب
ج -ذغال خشک
د -خاک رس
-245مداد های گرافیتی  Hمیزان گرافیت ................به نسبت مدادهای گرافیتی  Bدارند
الف -بیشتر
ب -کمتر
ج -یکسان
د -برابر
-246مقوا...................مناسب کار با ذغال می باشد
الف -بدون بافت
ب -صاف
ج -پرز دار
د -صیقلی
-247ساخت و ساز کدام دو جنسیت بیش تر به هم نزدیک هستند
الف -سفال لعاب دار و فلز
ب -شیشه و پارچه
ج -فلز و پارچه
د -شیشه و فلز
-248مدادهای...............نسبت به مدادهای.....................Hهستند
الف - - Fسخت تر
ب-- Bنرم تر
ج - B -سخت تر
د - HB -سخت تر
-249برای محو کردن کدام ابزار مناسب تر است؟
الف -کاغذ
ب -محو کن
ج -پاک کن
د -سنباده
-250پاک کن ابزار.................است
الف -اثرگذار
ب -اثرپذیر
ج -کمکی
د -غیر ضروری
-251هاشور زدن در مرحله ....................انجام میشود
الف -ابتدایی
ب -نهایی

ج -در زمان دلخواه
د -شروع کار
-252در سیاهقلم از کدام یک از ابزارها میتوان استفاده نمود؟
الف -مرکب
ب -راپید
ج -ذغال
د -همه موارد
-253برای ایجاد نور بدون لبه های تیز کدام ابزار مناسب تر است؟
الف -پاک کن برقی
ب -پاک کن خمیری
ج -گواش سفید
د -پاستل سفید
-254برای ایجاد نور بدون لبه تیز .......... ...
الف -پاک کن خمیری روی بخش مورد نظر می کشیم
ب -با پاک کن خمیری روی بخش مورد نظر ضربه می زنیم
ج -با پاک کن معمولی روی بخش مورد نظر می کشیم
د -با آب نور ایجاد میکنیم
-255برای ایجاد بافت سبزه و چمن چه باید کرد؟
الف -بعد از تیره کردن با مدادرنگی سفید خطوط را کشید
ب -ابتدا با ایجاد خراش خطوط را می سازیم و بعد تیرگی ذغال را مالیم روی همان بخش ایجاد مینماییم
ج -بعد از تیره کردن با گواش خط میکشیم
د -الف و ج
-256به تنوع خاکستری ..........می گویند
الف -والور
ب -تضاد
ج -واریاسیون
د -تباین
-257سطح اثر پذیر مناسب مدادگرافیتی کدام است؟
الف -مقوا اشتنباخ
ب -کاغذ پنبه ایی
ج -مقوا گالسه
د -مقوا اشتنباخ
کاغذ پنبه ایی
-258کدام پودر ذغال به راحتی پاک می شود؟
الف -پودر چرب
ب -پودر خشک
ج -پودر کنته
د -پودر نیمه چرب
-259کدام پودر ذغال نهایت تیرگی را دارد؟
الف -پودر خشک

ب -پودر چرب
ج -پودر کنته
د -پودر نیمه چرب
-260برای رفع اشکال سایه روشن با پودر ذغال کدام ابزار می تواند کمک کننده باشد؟
الف -محو کن
ب -کف دریا
ج -سنباده
د -قلموی نرم
-261برای ایجاد نور روی ذغال چرب کدام ابزار ها مناسب هستند؟
الف -پاک کن برقی و گواش سفید
ب -سنباده و گواش سفید
ج -پاک کن معمولی و تیغ
د -مواد رنگی سفید و پاک کن
-262برای یکدست شدن پودر ذغال چه باید کرد؟
الف -توسط محو کن یکدست می شود
ب -قبل از کار از صافی عبور دهیم
ج -با قلمو تکه های بزرگ و له می کنیم
د -با فشار دست یکدست می شود
-263برای ایجاد خطوط ظریف توسط ذغال کدام ابزار نیاز است؟
الف -قلمو تخت زبر
ب -قلمو محو کن
ج -خط کش
د -قلمو تخت نرم
-264کدام یک از پودرهای ذغال اثری مخملی و تیره دارند
الف -ذغال چرب
ب -ذغال خشک
ج -ترکیب دو ذغال چرب و خشک
د -هیچکدام
-265کدام مورد به سختی اثرش از بین میرود؟
الف -زغال خشک
ب -مداد گرافیتی
ج -ذغال چرب
د -پودر گرافیت
-266برای ایجاد خطوط با پودر ذغال کدام وسیله مناسب است ؟
الف -خط کش
ب -قلمو صاف و زبر تخت با اندازه کوجک
ج -هیجکدام
د -قلمو زبان گربه ایی
-267در تکنیک سیاه قلم برای پر کردن سطوح بزرگ با سرعت بیشتر کدام مورد مناسب است ؟
الف -پودر ذغال

ب -مداد کنته
ج -ذغال فشرده مدادی
د -مداد گرافیتی
-268در کار با ذغال برای بخش هایی که سایه های بسیار مالیم دارد چه باید کرد ؟
الف -از مداد گرافیتی
ب -با اثر محو کنی که با ذغال سیاه شده
ج -مداد کنته نرم
د -هیجکدام
-269در تکنیک سیاه قلم روی سطوح تیره جهت بازنمایی نورها کدام متریال مناسب تر است؟
الف -پاستل گچی سفید
ب -پاستل روغنی سفید
ج -رنگ روغن سفید
د -هیجکدام
-270برای ایجاد خطوط سفید در تکنیک سیاه قلم و روی سطوح تیره کدام ابزار مناسب است؟
الف -خودکار سفید ژله ایی
ب -مداد رنگی سفید
ج -رنگ روغن سفید
د -آبرنگ سفید
-271برای جلوگیری از کثیف شدن کار سیاه قلم در هنگام کار چه باید کرد ؟
الف -از محو کن استفاده کرد
ب -از پاک کن استفاده نمود
ج -از کاغذ یا نایلون جهت زیر دست استفاده نمود
د -هیجکدام
-272در کار با کدام مقوا دانه های سفید بیشتری بین لکه های ذغال خواهیم داشت؟
الف -کانسن
ب -فابریانو چکشی  160گرم
ج -مقوا با بافت مشبک و گرم باال
د -کانسن
مقوا با بافت مشبک و گرم باال
-273با توجه به این مورد که بریا فید کردن از انگشتان سود میبریم برای تمیز نگهداشتن انگشتان و کار کدام مورد
مناسب است؟
الف -دستمال مرطوب و بعد خشک
ب -دستمال خشک
ج -هیجکدام
د -کرم مرطوب کننده
-274کاربرد سنباده در تکنیک سیاه قلم چیست؟
الف -تمیز کردن کار
ب -تمیز کردن محو کن
ج -تیز کردن نوک مداد
د -تمیز کردن محو کن

تیز کردن نوک مداد
-275چطور پاک کن خمیری تمیز میشود؟
الف -با آب
ب -با صابون
ج -بخش کثیف را جدا کرده دور میریزیم
د -با آب
با صابون
-276چطور پاک کن معمولی را تمیز کنیم ؟
الف -بخش کثیف را کنده دور می ریزیم
ب -با آب و صابون تمیز میشود
ج -با نفت تمیز میشود
د -با آب و صابون تمیز میشود
بخش کثیف را کنده دور می ریزیم
-277کدام پاک کن بعد از استفاده دور ریز ندارد ؟
الف -پاک کن اتودی
ب -پاک کن خمیری
ج -پاک کن باطری دار
د -پاک کن معمولی
-278مهم ترین اصل در جهت طراحی و سایه روشن زدن حرفه ای در آناتومی چیست؟
الف -ابزار مناسب
ب -تسلط بر ایجاد بافت ماهیچه ها و شناخت آناتومی
ج -ایجاد بافت
د -نور مناسب و فضای مناسب و زاویه دید خوب
-279ابتدایی ترین کار برای شروع اجرای سایه روشن آناتومی چیست؟
الف -مطالعه تئوری در مورد آناتومی
ب -تمرین از روی آثار و شاهکارهای جهان
ج -دیدن آثار
د -مطالعه کتاب پزشکی در مورد آناتومی
-280کلمه معادل فیگور چیست؟
الف -چهره
ب -آناتومی
ج -دست
د -پرتره
-281برای ثابت کردن مقوا یا سطح اثرپذیر روی تخته کدام ابزار مناسب تر است؟
الف -چسب کاغذی
ب -چسب چوب
ج -منگنه
د -چسب مایع
-282در صورت تیره بون مقوا در تکنیک سیاه قلم برای ایجاد حجم و نور کدام ابزار مناسب است
الف -مداد رنگی سفید

ب -پاستل گچی سفید
ج -رنگ روغن سفید
د -خودکار ژله ای
-283کدام اجرای بافت در تکمیل طراحی فیگور در ارتباط است؟
الف -فضاسازی
ب -اجرای بافت پارچه
ج -اجرای بافت گیاهان
د -اجرای بافت شیشه
-284قبل از شروع اجرای کار آناتومی چه تمرینی مناسب سایه روشن است؟
الف -فقط هاشور
ب -تمرین واریاسیون های خاکستری
ج -اسکیس
د -محو کردن
-285کدام وسیله کمک آموزشی است جهت طراحی آناتومی که همواره در دسترس است؟
الف -مدل نقاشی
ب -آدم واقعی
ج -آدمک چوبی
د -هیجکدام
-286در سایه روشن آناتومی تو رفتگی ها  .......و برجستگی ها  ......است .
الف -تیره -روشن
ب -روشن -تیره
ج -درخشنده  -مات
د -روشن -تیره
درخشنده  -مات
-287معموال تیرگی اصلی در برجستگی ها .........
الف -به خط دور میچسبد
ب -به خط دور نمیچسبد
ج -خیلی تیره است
د -به خط دور نمیچسبد
خیلی تیره است
-288برای طراحی و سایه روشن بهتر انگشتان و دست آنها را به ......ساده نمایید.
الف -خط
ب -مکعب
ج -مربع
د -مستطیل
-289برای سایه روشن دقیق از ماهیچه ها و اندام ها شناخت ........الزامی است.
الف -ابزار
ب -عالئق شخصی
ج -اسکلت
د -هیجکدام

-290برای ایجاد سایه و روشن طبیعی فاصله بین مو و پیشانی .........
الف -سایه دارد
ب -سایه ندارد
ج -فقط خطوط کشیده میشود
د -هیجکدام
-291برای تمرین اسکیس و آمادگی برای اجرای آثار سیاه قلم کدام متریال مناسب است؟
الف -مرکب
ب -رنگ روغن
ج -پاستل
د -مدادرنگی
-292یکی از تمرینهای مهم جهت آمادگی برای ایجاد سایه و روشن های دقیق کدا م است؟
الف -رنگ شناسی
ب -گامهای سایه
ج -چرخه رنگ
د -رنگ شناسی
چرخه رنگ
-293کدام عامل در عینیت بخشیدن به آثار نقاشی معاصر ،نقش تعیین کنندهای ندارد؟
الف -ذهن
ب -مکان
ج -فضا
د -زمان
-294اصول عام طرح کدام است؟
الف -اصول عام طرح بر مبنای رنگ استوار شده
ب -تعادل تناسب ریتم هماهنگی
ج -بیرنگ بودن طرح است
د -خط حجم و مبانی رنگ
-295طراحی گرافیکی شامل ………..
الف -صفحه آرایی ،تصویرگری و طراحی نشانه (آرم) و حروف
ب -طراحی برای انتشارات و تبلیغات
ج -طراحی برای بستهبندی کاال
د -صفحه آرایی و طراحی نشانه و حروف  ،طراحی برای انتشارات و تبلیغات و برای بسته بندی کاال
-296پایهی کلیة رشتههای هنرهای تجسمی کدام است؟
الف -رنگ
ب -نقش مایه
ج -طراحی
د -رنگ آمیزی صحیح
-297به یادداشت های تصویری گفته می شود ؟
الف -اسکیس
ب -اتود
ج -طرح کامل

د -پیش طرح
-298طراحی در لغت به چه معنی است؟
الف -نقاشی و اسکیس زدن
ب -طرح افکنی و نقشه ریزی
ج -مهارت پیاده کردن احساس
د -نقاشی با رنگ سیاه و سفید
-299کدام تعریف برای طراحی درستتر است؟
الف -به نمایش درآوردن بخشی از احساس هنرمند طراحی است.
ب -اتود زدن از آنچه مورد نظر نقاش میباشد.
ج  -طراحی باز آفریدن تصاویر عینی و نمایش تصاویر ذهنی برای تجسم بخشیدن به واقعیت است.
د -بدون توجه به رنگ آمیزی شکل اشیاء را روی کاغذ پیاده کردن را طراحی میگویند.
-300به چه دلیل طراحی در تمام رشتههای هنرهای تجسمی مورد استفاده قرار میگیرد؟
الف -به دلیل لطافت و آرامش آن
ب -به دلیل توجه عالقمندان به هنر
ج -به دلیل اهمیت زیاد از حد طراحی
د -به دلیل سهولت ،صراحت و قدرت بیان
-301کدام روش ترکیب بندی به طراح کمک میکندمیان عناصر اصلی تصویر ارتباط نامریی ایجاد کند؟
الف -مثلثی
ب -مارپیچی یا حلزونی
ج -نگارگری ایرانی بر حسب اتفاق ترکیب بندی میشود.
د -ترکیب بندی خاصی ندارد
-302طراحی ( )Drawingبیشتر ………… .را بیان میکند اما طرح (  ) Designنوعی ………و بر مبنای اصول
است که جنبهی ……… ..دارد.
الف -احساسات فی البداهه طراح ـ طراحی مرحله به مرحله ،کاربردی
ب -احساسات فردی طراح ـ طراحی یک مرحلهای ،نمادین
ج -احساسات عمیق طراح ـ طراحی یک مرحلهای ،نمایشی
د -احساسات فی البداهه طراح ـ طراحی یک مرحلهای  ،نمادین
-303طراحی ( )Drawingشامل سه گونهی مهم است:
الف -طرح زدن ،کامل نمودن ،اتد زدن
ب -اتد،اسکیس ،طراحی کامل
ج -طراحی ابتدایی ،اتد ،اسکیس
د -اسکیس ،اتد ،طراحی کامل
-304اسکیس به کدام معنی نزدیکتر است؟
الف -کامل نمودن طرح
ب -یادداشتهای تصویری
ج -آفرینش طرحی نو
د -بازآفرینی طرح
-305اسکیس در طراحی چیست؟
الف -طراحی از طبیعت بیجان برای بیان احساس
ب -نوعی طراحی است که بیشتر به جزئیات میپردازد

ج -نوعی طراحی سریع است که احساس لحظهای طراح را بیان میکند.
د -طراحی از محیط پیرامون ما در حالیکه ایستادهایم.
-306اتود به کدام معنی نزدیکتر است؟
الف -پیش طرحها و تمرینهای طراحی
ب -کامل نمودن طراحی با نور و سایه
ج -بزرگ کردن طراحی که از مدل کشیده میشود
د -طراحی با دست آزاد و حرکات تند و سریع
-307دیزاین ( )Designشامل مراحل ……….
الف -اولیه ثانویه و نهایی است
ب -اسکیس زدن با مداد و زغال است
ج -ترکیب عناصری چون خط شکل رنگ بافت و فضا بر پایه اصول طرح است
د -مختلفی از جمله اسکیس و اتد است
-308آیا دیزاین جنبهی کاربردی مهم دارد؟
الف -خیر فقط جنبهی پیش طرح دارد.
ب -بله جنبهی کاربردی دارد
ج -در بسیاری موارد نمیتواند جنبهی کاربردی داشته باشد
د -گاهی جنبهی کاربردی دارد
-309ترکیب یا مجموعه سازی و طراحی آثار گرافیکی ،طراحی صنعتی ،طراحی معماری ،طراحی فضای داخلی و طراحی
لباس در کدام زمینه مطرح میشود؟
الف -مشخص نیست
ب -در زمینه رنگ آمیزی شده
ج -در برنامهریزی
د -دیزاین Design
-310در کدام گزینه آرامش سکون و صمیمیت بر فضا حاکم است.
الف -در طراحی از آپارتمانهای شهری
ب -در طراحی از بناهای سنتی
ج -در طراحی از خیابانهای پر رفت و آمد
د -در طراحی از معماری جدید
-311در کدام گزینه شلوغی ازدحام و پراکندگی در طرح شما نقش بازی میکند؟
الف -طراحی از بناهای سنتی
ب -طراحی از معماری جدید
ج -طراحی از فضای معماری قدیم
د -طراحی از فضای طبیعت
-312تمرین طراحی قبل از شروع طراحی باعث کدام مورد است؟
الف -باال بردن قدرت دست و عضالت گردن
ب -بوجود آمدن زمینهی مناسب برای طراحی
ج -ایجاد سایه روشنهایی به طریق خط خطی قبل از شروع کار
د -آرامش ذهنی و تمرکز فکری و تأثیر مثبت و بازدهی کار
-313طراحی مبتنی بر حافظه چیست؟
الف -از حافظه خود کمک بگیریم و خاطرات

ب -با نگاه کردن و دقت زیاد حالت اصلی مدل را به خاطر بسپاریم سپس آنچه بخاطر سپردهایم را طراحی کنیم.
ج -این نوع طراحی در مکاتب مختلف نهی شده و معنای خاصی ندارد.
د -طراحی مبتنی بر حافظه بیشتر به ذهنیات تأکید دارد و واقعیات را در نظر نمیگیرد
-314برای طراحی بیشتر از چه وسیله ای استفاده می شود ؟
الف -زغال
ب -مداد گرافیتی
ج -گچ
د -آب مرکب
-315این نوع خط حالتی ناپایدار دارد و تحرک آن بر انجام عمل داللت می کند .
الف -افقی
ب -عمودی
ج -مورب
د -منحنی
-316تصویر انسان نسبت به جهان آفرینش چند بعدی است ؟
الف -یک بعدی
ب -دو بعدی
ج -سه بعدی
د -چهار بعدی
-317از مدل میخواهیم تا حرکت کند و حالتهای مختلفی به خود بگیرد تا با طرحهایی سریع حالت مدل را روی کاغذ
آوریم این طراحی را چه مینامند؟
الف -طرح کامل
ب -طراحی تند
ج -طراحی حالت
د -طراحی پرتره
-318کدام یک از ابزار زیر اثر گذار هستند
الف -مداد
ب -تخته شاسی
ج -پاک کن
د -مقوا
-319کدام یک از ابزار زیر اثر پذیر هستند؟
الف -ذغال
ب -مقوا
ج -سه پایه
د -کاتر
-320در طراحی کدام مورد اولویت دارد؟
الف -جنسیت پردازی
ب -تعیین کادر
ج -سایه و روشن
د -ترکیب بندی
-321کدام کاغذ مناسب اسکیس با ذغال خشک است؟

الف -کاغذ کاهی بافت دار
ب -کاغذ پنبه ای
ج -کاغذ بدون بافت
د -کاغذ شطرنجی
-322مهمترین عنصر بصری در طراحی کدام است؟
الف -خط
ب -سایه روشن
ج -سطح
د -نور
-323از استمرار حرکت ……………در فضا ،خط بوجود میآید
الف -سطح
ب -خط
ج -نقطه
د -حجم
-324کدام خط معرف ایستایی و سکون است؟
الف -عمودی
ب -افقی
ج -اریب
د -شکسته
-325برای القاء یک فضای آرام و ساکت ،بیشتر از چه خطوطی استفاده میشود؟
الف -افقی
ب -عمودی
ج -منحنی
د -شکسته
-326خط اریب نشانة چیست؟
الف -تشویش
ب -تهاجم
ج -بی ثباتی
د -تشویش ،تهاجم و بی ثباتی
-327کدام نوع خط معرف سکون است؟
الف -عمودی
ب -افقی
ج -اریب
د -شکسته
-328کدام دسته از شکلهای زیر بنیادیتر هستند؟
الف -مربع ،مثلث ،بیضی
ب -مثلث ،دایره 8 ،ضلعی
ج -دایره  ،مثلث ،مربع
د -مربع 5 ،ضلعی ،دایره
-329کدام خطوط نمایانگر پویایی و حرکت هستند؟

الف -اریب
ب -عمودی
ج -افقی
د -دوار
-330کدام نوع خط بیانگر تشویش و اضطراب است؟
الف -اریب
ب -عمودی
ج -دوار
د -منحنی
-331کدام شکل مبین « زمین » است؟
الف -دایره
ب -مثلث
ج -مربع
د -پنج ضلعی
-332کدام شکل مبین کشتزار ،حصار و پنجره است؟
الف -مثلث
ب -مربع
ج -دایره
د -بیضی
-333کدام شکل نماد «زنانگی» است؟
الف -دایره
ب -مثلث
ج -مربع
د -بیضی
-334از نظر افالطون کدام شکل «زیبا به معنی مطلق» است؟
الف -دایره
ب -مثلث
ج 3-مربع
د -بیضی
-335کدام شکل ( فرم ) نماد رجلیت و مردانگی است؟
الف -مربع
ب -دایره
ج -مثلث
د -هشت ضلعی
-336کدام شکل بیش از هر شکل مصنوع دیگر مبین حرکت است؟
الف -مثلث متساوی الساقین
ب -مثلث متساوی االضالع
ج -دایره
د -مربع
-337سادهترین حجمهای موجود در طبیعت کدامند؟

الف -هرم ـ مخروط ـ کره
ب -مخروط ـ کره ـ استوانه
ج -کره ـ مکعب ـ مخروط
د -مکعب ـ استوانه ـ هرم
-338سادهترین وجه حجم کدام است؟
الف -کره
ب -مکعب
ج -استوانه
د -مخروط
-339فضا کامالً توسط ………… .تعریف میگردد.
الف -زمان
ب -سطح
ج -نور
د -حجم
-340کدام عنصر معماری ،معرف آسمان و کهکشان است؟
الف -پنجره
ب -گنبد
ج -گلدسته
د -برج
-341کدام گزینه معرف بعد چهارم است؟
الف -نقطه
ب -ریتم
ج -سطح
د -زمان
«-342وحدت در کثرت» را میتوان تعریف کدام گزینه دانست؟
الف -ریتم
ب -حرکت
ج -تقارن
د -توازن
-343همانطور که ریاضیات بدون دانش اعداد مفهومی ندارد ،هنرهای تجسمی نیز بدون دانش …… .نمیتواند معنا و
مفهومی داشته باشد.

آسان

الف -تعادل
ب -توازن
ج -کنتراست
د -ریتم
-344فراگیری و دستیابی به ریتم امری است ……….
الف -دارای قاعده و دستورالعمل خاص
ب -منطقی و ذاتی
ج -تجربی و ذهنی
د -عقلی و عینی

-345تعریف زیر در مورد کدام گزینه صدق میکند؟ « هماهنگی و وحدت بین اجزای تصویر »
الف -ریتم
ب -حرکت
ج -تعادل
د -کنتراست
-346کدام لغت به معنای مرکب کردن و یا از چند جزء کل جدیدی را به وجود آوردن است که چیزی متفاوت از اجزای
تشکیل دهندة نخستین آن باشد؟
الف -تعادل
ب -هارمونی
ج -ترکیب
د -ریتم
-347مهمترین عامل در شکل گیری اثر تصویری چیست؟
الف -تناسب
ب -تعادل
ج -توازن
د -ترکیب
-348کدام گزینه از انواع نخستین و در عین حال بسیار سادة ترکیب است؟
الف -قرینه
ب -عمودی
ج -افقی
د -مثلثی
-349کدام نوع ترکیب معرف زمان ،محیط و ذهنیتی آرام ،متعادل ،موزون و ایستا است؟
الف -مواج
ب -افقی
ج -افقی
د -قرینه
 «-350بارنت نیومان » و « جوزف استال » در اغلب آثارشان از چه ترکیبی استفاده کردهاند؟
الف -قرینه
ب -عمودی
ج -مثلثی
د -متقاطع
-351ترکیبهای ………اغلب معرف روحیهای مثبت و موجب القای کیفیتی ایستا در تصویرند.
الف -عمودی
ب -مثلثی
ج -متقاطع
د -مواج
-352کدام نوع خط و نمودهای بیشمار آن در هنرهای تجسمی فضایی جدی و آمرانه به اثر میبخشد؟
الف -منحنی
ب -اریب
ج -افقی

د -عمودی
-353در این شکل فشار یا نیرویی که بر آن وارد میشود در یک نقطه متمرکز نمیگردد بلکه در سطح آن منتشر و
پخش میشود:
الف -هشت ضلعی
ب -شش ضلعی
ج -دایره
د -مربع
-354تصور حرکت و زمان (که دو عنصر مترادف هستند) بدون وجود …… .امکان پذیر نیست
الف -لوزی
ب -بیضی
ج -مربع
د -دایره
-355کدام فرم هندسی ،بیشتر با حرکت سروکار دارد؟
الف -دایره
ب -مثلث
ج -مربع
د -مستطیل
-356عنصر « زمان » با کدام گزینه مترادف است؟
الف -حرکت
ب -ریتم
ج -وزن
د -تعادل
-357نقشة شهرهای امروزی دارای چه نوع ترکیبی است؟
الف -دایره
ب -مربع
ج -عمودی و افقی
د -منتشر
-358کدام نوع ترکیب از استحکام استثنایی برخوردار است؟
الف -قرینه
ب -عمودی
ج -مثلث
د -متمرکز
-359تضاد بین حرکت و سکون ،ایستایی و نرمش ،زندگی و از پا افتادگی و نظیر آنها ،با چه نوع ترکیبهایی مناسبت و
هم خوانی دارد؟
الف -متقاطع
ب -عمودی
ج -دایره
د -متمرکز
-360بسیاری از آثار نقاشی صدر رنسانس ،دارای کدام نوع ترکیب بندی بوده اند؟
الف -دایره

ب -غیر متمرکز
ج -مثلثی
د -افقی
-361مهمترین عنصر بصری در طراحی کدام است؟
الف -خط
ب -سایه روشن
ج -سطح
د -نور
-362کدام عنصر تجسمی در آثار معماری « گنزو تانگه » نقش اساسیتری دارد؟
الف -نقطه
ب -سطح
ج -بافت
د -خط
-363کدام دسته از شکلهای زیر بنیادیتر هستند؟
الف -مربع ،مثلث ،بیضی
ب -مثلث ،دایره 8 ،ضلعی
ج -دایره  ،مثلث ،مربع
د -مربع 5 ،ضلعی ،دایره
-364کدام نوع خط بیانگر تشویش و اضطراب است؟
الف -اریب
ب -عمودی
ج -دوار
د -منحنی
-365از حرکت خط در فضا …………بوجود میآید.
الف -نقطه
ب -سطح
ج -حجم
د -عمق
-366کدام شکل مبین کشتزار ،حصار و پنجره است؟
الف -مثلث
ب -مربع
ج -دایره
د -بیضی
-367سادهترین حجمهای موجود در طبیعت کدامند؟
الف -هرم ـ مخروط ـ کره
ب -مخروط ـ کره ـ استوانه
ج -کره ـ مکعب ـ مخروط
د -مکعب ـ استوانه ـ هرم
-368میتوان چنین کرد که اگر ……… .توسط حجم تعریف میگردد ،هویت حجم ،به وسیلة …… ..تعیین میشود.
الف -فضا ،نور

ب -فضا ،زمان
ج -زمان ،سطح
د -سطح ،حرکت
-369بهترین عنصر برای تجسم بخشیدن به آنچه در ذهن طراح شکل گرفته چیست؟
الف -نقطه
ب -سطح
ج -حجم
د -خط
-370خطی که بصورت حساب شده و فنی در طرح نقشههای معماری یا طراحی ساخت اشیاء در طراحی صنعتی بکار
میرود و در خدمت اهداف طراح مورد استفاده قرار میگیرد نمایانگر چیست؟
الف -بیشتر نمایانگر مهارت طراح است تا بیان کنندهی احساسات او
ب -نمایانگر احساسات خشک و تخیل فرد
ج -بیانگر احساسات طراح
د -بیانگر حاالت عاطفی هنرمند
-371خطوط رابط به کدام گزینه تعلق دارند؟
الف -خطوطی که هنرآموزان میتوانند رابطهای بهتر با طرح برقرار کنند.
ب -محورهای عمودی و افقی که به وسیله آنها رابطهی اشیاء را بهتر میتوان سنجید.
ج -خطوطی که بین دو شیء در صفحه رابطه برقرار میکنند.
د -طول و عرض کادر مورد نظر
-372کدام خط مفهوم اعتدال و سکون را القا میکند؟
الف -خط افق
ب -خط عمود
ج -خط مورب
د -خط منحنی
-373کدام نوع از خطوط مظهر ایستادگی و استحکام میباشد؟
الف -خطوط عمودی
ب -خطوط افقی
ج -خطوط مورب
د -خطوط شکسته
-374کدام عنصر بصری مفهوم استمرار را به بیننده القاء میکند؟
الف -نقطه
ب -خط
ج -سطح
د -نور
-375طراحی با خطوط محیطی تالشی برای  .....موضوع با کمترین خط است.
الف 1-نمایش دقیق سه بعدی
ب -نمایش حالت
ج -دوری از کلیات
د -پرهیز از تکرار
-376طراحی با خطوط محیطی به چه چیز نیاز دارد؟

الف -محیطی آرام
ب -هیجان و شور احساس
ج -کوشش جدی در نگاه کردن به موضوع و تمرکز به آن
د -دقت کردن در حاالت محیط اطراف
-377اولین مرحله از انجام طراحی کدام است؟
الف -منظره یابی
ب -ایجاد کادر مناسب
ج -اندازهگیری دقیق
د -انتخاب نقطه دید در طبیعت
`-378برای اجرای سایه روشن پرتره ابتدا از واریاسیونهای ..................خاکستری شروع می کنیم
الف -روشن
ب -تیره
ج -متوسط
د -نورها
-379در حالت عادی پرتره و تابش نور لب باال از لب پایین .....................است
الف -روشن تر
ب -تیره تر
ج -بزرگتر
د -کمرنگ تر
-380برای راحتی کار سایه روشن روی بافت زبر از چه موادی می توان سود برد؟
الف -پودر ذغال
ب -سنباده
ج -کف دریا
د -محو کن
-381در جریان سایه و روشن سه ناحیه ...............،................و ....................را باید ایجاد نمود.
الف -سایه،نیم سایه  ،روشن
ب -سایه ،نور،سایه افتان
ج -سایه خودی  ،نور ،سایه افتان
د -سایه،سایه مقطعی،نور
-382در طراحی مو ابتدا  .............و بعد .....................را کار می کنیم.
الف -حجم -خطوط
ب -خطوط -حجم
ج -نور -خطوط
د -حجم -تیرگی ها
-383برای ظرافت بیشترخطوط ظریف میتوان از  ......استفاده نمود.
الف -راپید
ب -مداد معمولی
ج -ذغال
د -هیجکدام
-384برای فید کردن لکه های ایجاد شده توسط ذغال چرب چه کاری میتوان انجام داد؟

الف -استفاده از پاک کن معمولی
ب -استفاده از ذغال خشک روی بخش های لک شده
ج -استفاده از کف دریا
د -استفاده از پاک کن معمولی
استفاده از ذغال خشک روی بخش های لک شده
-385قسمت باالی سفیدی چشم  ......است به دلیل . ......
الف -روشن تر -سایه پلک باال
ب -تیره تر -سایه پلک پایین
ج -تیره تر -سایه پلک باال
د -هیجکدام
-386مردمک و قرنیه در حالت سه رخ به چه شکلی دیده میشوند ؟
الف -دایره کامل
ب -بیضی
ج -هیجکدام
د -لوبیا
-387در حالت عادی چهره ( از روبه رو) زیر بینی ......است .
الف -روشن تر
ب -براق تر
ج -تیره تر
د -درخشنده تر
-388در صورتیکه سر به سمت پایین خم شود فاصله بین لب و بینی ........
الف -بیشتر میشود
ب -تغییری نمیکند
ج -کوتاهتر دیده میشود
د -دو برابر میشود
-389معموال کدام جز از اجزا صورت گلگون تر است ؟
الف -بینی
ب -پیشانی
ج -چانه
د -پشت لب
-390سر بینی به چند و چه شکل هندسی ساده میگردد؟
الف -سه دایره
ب -دو دایره
ج -دو مثلث
د -دو مثلث و یک دایره
600در حالت غم و گریه تاج ابرو ها به سمت  .....می رود.الف -پایین
ب -باال
ج -تغییر نمیکند
د -هیجکدام

-391برای ساخت و ساز ابرو ابتدا  .......سپس ......
الف -موها را مشخص مینماییم -سایه می زنیم
ب -سایه می زنیم -موها را مشخص میکنیم
ج -فقط سایه می زنیم بدون استفاده از خطوط
د -فقط از خطوط استفاده مینماییم .

