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5                                    فـصـل طراحی 1
1                                              »مفهوم طراحی« طراحی )1(

  

)سراسري 98( 	 	 	  1 تصویر	روبه	رو،	اثر	کدام	هنرمند	است؟				

1( تولوزلوترک
2( داوینچی

3( رافائل
4( رمبرانت

)سراسري 98( 	 	 		  2 مهم	ترین	عامل	موفقیت	طراح	چیست؟			

2( تعادل تصویری، ترکیب بندی و تحرک تصویری 1( جستجو و کشف بهترین فضاها برای قرار دادن عناصر در کادر 
4( شناخت تقسیمات خطوط طالیی 3( شناخت تکنیک ها و کاربرد صحیح ابزار  

)سراسري 98(  3 »برداشت	های		شخصی	طراح	از	موضوعات	گوناگون	با	بیان	مستقل	به	صورت	های	متنوع«	در	کدام	حوزه	مطرح	می	شود؟	

2( اسکیس   1( اتود  
    Drawing )4    Design )3

)سراسري 98( 	 	  4 هدف	هنرمند	در	تصویر	زیر	چیست	و	با	کدام	تکنیک	کار	کرده	است؟				

1( اتود- قلم مو و مرکب
2( اسکیس- قلم فلزی

3( اسکیس- مرکب و قلم مو
4( یادداشت های تصویری- مداد

 5 طراحی	زیر،	به	کمک	کدام	ابزار	کشیده	شده	و	از	آثار	کدام	هنرمند	است؟		   )سراسري 95(

1( زغال ـ لوترک
2( گچ ـ محمدی

3( مرکب ـ رضاعباسی
4( مرکب ـ هان کان

)سراسري 95(  6 ازنظر	کدام	نظریه	پرداز،	تقلید	از	طبیعت	کوششی	بی	فایده	و	پست	تر	از	آنچه	طبیعت	به	ما	نشان	می	دهد،	قلمداد	می	شود؟	

4( هگل  3( گوته  2( بودلر  1( ارسطو 
 7 »شیخ	محمد«،	در	شکل	گیری	کدام	یک،	نقش	عمده	ای	داشته	است؟     )سراسري 95(

2( طرح سایه وار  1( طرح باطنی  
4( نقاشی ـ خط  3( طراحی مستقل  



جمموعه سؤاالت چهارگزینه ای گرافیک6
 8 کدام	یک،	از	مهم	ترین	ویژگی	های	هنر	جدید	شمرده	می	شود؟      )سراسري 95(

2( تأکید بر وجه نمادین اشیا 1( بازنمایی طبیعت  
4( کنار گذاشتن روش واقع نمایی 3( توجه و تأکید بر زمان و تأثیر آن بر اشیا  

	         )سراسري 94( 	  9 طراحی	در	حوزة	دیزاین	»Design«	،	در	کدام	رشته	کاربرد	کم	تری	دارد؟	

2( طراحی صنعتی  1( طراحی لباس  
4( گرافیک   3( نقاشی  

	        )سراسري 93( 	 	  10 طراحي	اشکال	در	پایین	کادر،	کدام	مورد	را	تداعي	مي	کند؟		

2( تعادل و هماهنگي  1( میل به باال رفتن  
4( وزن یا سنگیني بیش تر  3( سکون و عدم تحرک  

 11 »نوعي	از	طراحي	که	شامل	مراحل	ترکیب	بصري	و	فضا	بر	پایه	ي	اصول	طراح	است	و	جنبه	ي	کاربردي	دارد«،	چه	نامیده	مي	شود؟	 )سراسري 92(

4( اسکیس 3( دیزاین  2( دراوینگ  1( اتود 
	  )سراسري 91( 	  12 احساس	لحظه	اي	طراح	به	وسیله	ي	کدام	نوع	طراحي	بیان	مي	شود؟	

4( پیش طرح 3( دیزاین  2( اسکیس  1( اتود    
)سراسري 89(  13 کدام یک از تصاویر زیر اثري از »دالکروا« است؟    

 )1)2

 )3)4

)سراسري 89(  	 	 	  14 تصویر روبه	رو اثر کدام نقاش است؟	
1( پیکاسو

2( رامبرانت
3( هوکوساي

4( سهراب سپهري

)سراسري 86(  15 فضاي پیرامون موضوع اصلي را چه مي  نامند؟    

4( مثبت 3( منفي  2( اصلي  1( اشغالي 

)سراسري 86(  و محل تالقي این تقسیمات چه نام دارد؟ 
2
3
 و

1
3
 16 تقسیم بندي کادر به صورت

4( خطوط و نقاط طالیي 3( محورهاي تقارن  2( محورهاي اصلي  1( خطوط تعادل 



7 طراحی 1
 17 کدام یک از هنرمندان زیر طراحي مستقل را در هنر ایران آغاز کردند؟      )سراسري 84( 

4( کمال الدین بهزاد 3( سلطان محمد  2( رضا عباسي  1( محمدي 
 18 کدام نوع طراحي احساسات في البداهه طراح را بیان مي کند؟      )سراسري 84( 

Drawing )4  Design )3 2( حالت  1( محیطي 
 19 این نوع طراحي با دقت و در مدت زمان بیشتري اجرا و تکمیل مي شود؟     )سراسري 84( 

4( محیطي 3( حالت  2( اتود  1( اسکیس 
 20 مفهوم طراحي به معناي تجسم بخشیدن به تصاویر، کدام است؟      )سراسري 82( 

4( واقعي 3( تخیلي  2( ذهني  1( احساسي 
 21 فضاي درون کادر داراي چیست؟         )سراسري 82( 

4( نیرو 3( سکون  2( ریتم  1( ایستایي 
 22 طراحي در آثار کدام هنرمند ایراني به مرحله ي اوج خود رسید؟      )سراسري 82( 

4( محمدي 3( شیخ محمد  2( رضا عباسي  1( بهزاد 
 23 به چه نوع طراحي اسکیس گفته مي شود؟       )سراسري 76(

4( محیطي 3( علمي  2( تند  1( آرام 
 24 به طرح مقدماتي با صرف زمان بیشتر براي خلق یک اثر هنري چه مي گویند؟           )آزاد 81( 

4( اسکیس 3( اتود  2( آرت ورک  1( دیزاین 
 25 اسکیس در طراحي به چه معنا مي باشد؟              )آزاد 77(

4( طراحي محیطي 3( طراحي علمي  2( طراحي سریع  1( طراحي آرام 
 26 خط در طراحي روبه	رو فاقد کدام بار معنایي مي باشد؟       )كنكور هنر ـ سراسري 90(

1( ثبات 
2( جدیت 
3( قدرت 

4( قاطعیت
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2                                              »وسایل طراحی« طراحی )1(

  

)سراسري 98( 	 	 	 		  27 مهم	ترین	ویژگی	زغال	کدام	است؟		

2( استفاده از پهنای آن برای تنوع خطوط تیره و روشن 1( استفاده از پهنای آن برای ایجاد سطوح بزرگ با سرعت زیاد 
4( ایجاد سطوح تیره و روشن بسیار وسیع  3( ایجاد خطوط آزاد و با کیفیت تحت کنترل 

 28 راپیدوگراف	برای	ایجاد	کدام	نوع	خط،	مناسب	است؟		            )سراسري 95(

4( یکنواخت و پیوسته  3( با پهنای ضخیم و نازک  2( پوشاننده سطح  1( بریده بریده 
	         )سراسري 94( 	  29 بهترین	زمینه	برای	کار	با	ابزار	قلم	فلزی	در	طراحی،	چیست؟		

4( گراف   3( گالسه  2( تحریر  1( اشتنباخ 
 30 مهم	ترین	ویژگی	زغال	طراحی،	چیست؟		            )سراسري 94(

2( توانایی به وجود آوردن بافت های متنوع 1( امکان ایجاد سطوح پهن با سرعت زیاد  
4( سهولت به کارگیری حداکثر تیرگی   3(ویژگی پاک کردن و اصالح طرح  

 31 متنوع	ترین	خطوط	در	طراحی،	با	کدام	ابزار	ایجاد	می	شود؟		            )سراسري 94(

4( قلم فلزی   3( مداد  2( زغال  1( آب مرکب 
	         )سراسري 93( 	 	  32 کدام	کاغذ،	براي	طراحي	با	زغال	مناسب	است؟			

4( نیم گالسه و مات  3( گالسه و روغني  2( زبر و پرزدار  1( کاهي و کالک 

 33 براي	تثبیت	طرح	هاي	مدادي،	از	چه	وسیله	اي	استفاده	مي	شود؟		      )سراسري 93(

4( سلفون چسب دار  3( قاب شیشه اي  2( میسکیت  1( فیکساتیو 

 34 براي	کار	با	زغال،	چه	نوع	کاغذي	مناسب	تر	است؟	            )سراسري 92(

4( زبر نسبتاً چرب 3( صاف و بدون پرز  2( ضخیم جذب کننده  1( زبر و پرزدار 

 35 کدام	نوع	کاغذ	براي	کار	با	قلم	فلزي	مناسب	است؟	              )سراسري 91(

4( جاذب آب و صیقلي 3( نازک و بدون پرز  2( بافت دار و ضخیم  1( محکم و صاف 

)سراسري 90( 	 	 	 	  36 کدام	طراحي	نیاز	به	فیکساتیو	ندارد؟	

4( مداد شمعي 3( کنته  2( زغال  1( پاستل 

)سراسري 89(  	 	 	 	 	  37 مهم ترین ویژگي  زغال چیست؟

2( کمک به طراحي مناسب از طبیعت 1( نمایش نور و تاریکي  

4( چرب بودن آن براي ایجاد سرعت 3( ایجاد سطوح بزرگ با سرعت زیاد  

)سراسري 88(  38 تصویر روبه	رو با چه تکنیکي انجام شده است و اثر کیست؟   

1( قلم مو و مرکب- دالکروا
2( چاپ لینو- تولوز لوترک

3( چاپ چوب- کته کل ویتس
4( قلم  مو و مرکب- فرانسیسکوگویا



9 طراحی 1
)سراسري 86(  39 طرح روبه	 رو اثر خانم کته کل ویتس با کدام وسیله اجرا شده است؟   

1( مداد
2( زغال

3( آب مرکب
4( قلم فلزي

)سراسري 86(  40 از شاخه نازک کدام درختان براي ساخت زغال طراحي استفاده مي	 شود؟	 

4( ون ـ چنار 3( چنار ـ شمشاد  2( مو ـ کاج  1( مو ـ شمشاد 
)سراسري 85(  41 تصویر رو به		رو با کدام وسیله طراحي شده است؟    

1( مداد
2( زغال

3( آب مرکب
4( قلم فلزي

)سراسري 85(  	 	 	  42 طرح مقابل اثر کیست و با چه ابزاري کار شده است؟
1( ون گوگ ـ مداد
2( ون گوگ ـ زغال

3( کته کل ویتس ـ زغال
4( کته کل ویتس ـ مداد

 43 براي ثابت کردن طرح هاي مدادي و زغالي از چه وسیله اي استفاده مي کنند؟    )سراسري 84( 

4( قاب 3( سلفون  2( فیکساتیو  1( کاغذ پوستي 
 44 مداد .................. نرم تر از .................. مي باشد. )از راست به چپ(      )سراسري 84( 

B B− 3  )4  B B6 3−  )3  B B6 5−  )2  B B3 −  )1

 45 در طراحي اگر بخواهیم خطوط کم رنگ و نازک داشته باشیم، کدام مداد مناسب تر است؟   )سراسري 83( 
B6 )4  B1 )3  HB)2  H)1

 46 مغز	کدام	نوع	مداد	از	زغال	چرب	تهیه	مي	شود	و	روي	کاغذ	براق	بي	اثر	است	و	تیرگي	آن	مشابه	تأثیر	زغال	روي	کاغذ	است؟				)سراسري 83( 

4( گرافیتي 3( ُکنته  2( رنگي  1( اتود 
 47 کدام وسیله جزو ابزار اثرگذار در طراحي محسوب نمي	شود؟     )سراسري 83( 

4( فیکساتیو 3( ذغال  2( پاستل  1( آب مرکب 
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 48 تصویر با استفاده از چه ابزاري طراحي شده است؟              )آزاد 82( 

1( نوک زغال
2( پاستل گچي
3( پهناي زغال

4( قلم مو و مرکب

 49 مداد .................. نرم	تر از مداد .................. مي باشد.     )سراسري 80(

B B6 4− )4  B B4 6− )3  B B4 2− )2  B HB1 − )1

	    )سراسري 79( 	 	  50 کم رنگ	 ترین و پررنگ ترین مداد به ترتیب کدام است؟

B 6 4( کنته،   B H6 8,  )3  B 5 2( کنته،   B ،H )1
 51 در طراحي خطي با مداد به	..................	احتیاجي	نیست.              )آزاد 83( 

4( اصول پرسپکتیو 3( خطوط کم رنگ  2( پاک کن  1( خطوط راهنما 
		              )آزاد 82(   52 تصویر	متعلق	به	کدام	هنرمند	مي	باشد؟	

1( اوژن دالکروا
2( پیتر پل روبنس
3( ژاک لویي داوید

4( ژاک  اگوست دومینک انگر

 53 کدام اثر با قلم موي نایلون ایجاد شده است؟         )سراسري 81( 

 )4  )3  )2  )1
 54 بهترین راه و با صرفه ترین، براي تیز کردن نوک مداد استفاده از کدام روش مي باشد؟          )آزاد 81( 

2( استفاده از مداد تراش 1( استفاده از کاتر و کاغذ سمباده  
4( استفاده از مداد تراش رومیزي 3( استفاده از کاغذ سمباده  

 55 سري مدادهاي سخت )H( براي کدام یک از موارد زیر مناسب مي باشند؟            )آزاد 81( 

4( ظریف کاري و سایه روشن 3( طراحي مهندسي  2( کار با گواش  1( طراحي با ُکنته 
 56 امروزه زغال طراحي به کدام روش ها تولید مي شوند؟                )آزاد 81( 

4( پرس کردن 3( سوزاندن  2( خرد کردن و پر کردن  1( سوزاندن و پرس کردن 
 57 کدام چوب براي تهیه زغال طراحي مناسب مي باشد؟          )سراسري 80(

4( نارون 3( مو  2( گالبي  1( چنار 
 58 مداد طراحي .................. تیره تر از مداد طراحي .................. مي باشد.         )آزاد 77(

B B− 2 )4  B H6 3− )3  B H− )2  B B3 − )1
)آزاد 77(  59 روي کاغذ گالسه با کدام وسیله بهتر مي توان طراحي کرد؟             

4( مداد شمعي 3( مداد  2( قلم  آهني  1( کنته و زغال 
 60 مرکب	در	چه	تاریخي	ابداع	شد؟	

2( 3500 سال قبل از میالد مسیح 1(3000 سال قبل از میالد مسیح  
4( 4500 سال قبل از میالد مسیح 3( 2500 سال قبل از میالد مسیح  

                                   فـصـل 
3                                              »طراحی خطی« طراحی )1(

  

)سراسري 98( 	 	 	  61 خالصه	ترین	وسیلة	تجسمی	تعیین	کنندة	مرزهای	اشیا	کدام	است؟	

4( نور 2( خط  3( نقطه  1( بافت 
 62 به	چه	دلیل	در	طراحي،	از	اندازه	گیري	استفاده	مي	شود؟	            )سراسري 92(

1( درک و رعایت تناسبات مدل

2( توانایي انتقال اندازه هاي واقعي مدل بر حسب فاصله از موضوع

3( استفاده از محورهاي تقارن عمودي و افقي براي ایجاد تعادل در ترکیب

4( ایجاد هماهنگي میان نسبت هاي طرح و تناسبات در ترکیب عناصر
 63 هدف	از	اندازه		گیري،	نشان	دادن	تناسبات	موضوع	در	اندازه	ي	..................	است.            )سراسري 91(

2( بزرگ تر، نابرابر یاکوچک تر  1( واقعي، نابرابر یا بزرگ تر  

4( واقعي، بزرگ تر یا کوچک تر 3( کوچک تر، نابرابر یا واقعي  
)سراسري 88(  64 کدام تصویر اثري از »کوکوشکا« است و تکنیک آن چیست؟    

1( ب- قلم مو و مرکب 
2( ج- مداد طراحي
3( الف- قلم فلزي

4( د- گچ سیاه

                                                                                                              الف                       ب                     ج                          د 

)سراسري 87(  65 خطوط ایجاد شده توسط رعد و برق کدام است؟    

4( شکسته 3( راست  2( منحني  1( مایل 
)سراسري 87(  66 احساس تعادل و ثبات در چه نوع خطوطي دیده مي  شود؟    

4( منحني 3( دو نقطه اي  2( عمودي  1( افقي 
)سراسري 86(  67 طرح روبه		رو اثر کیست؟      

1( جاکومتي
2( رامبراند
3( دالکروا

4( کوکوشکا

)سراسري 86(  68 هنگام طراحي، از خطوط افقي و عمودي براي چه منظور استفاده مي شود؟ 

2( اندازه  گیري   1( منظره یابي  
4( تقویت حساسیت بصري 3( ترکیب  بندي  

 69 در حوزه ي طراحي قدیمي ترین و قاطع ترین عنصر بصري چه مي باشد؟            )آزاد 81( 

4( نقطه 3( خط  2( سطح  1( رنگ 
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