
1 آزمون آنالین جامع گرافیک 
تاریخ هنر ایران و جهان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	كدام	مورد	از	جلوه	هاي	توجه	به	خط	و	نوشتار	در	فرهنگ	هخامنشي	است؟	 1 

2( پيكره شيرسنگي 1( گنج نامه عباس آباد همدان  
4( حجاري ديوار پلكان منتهي به كاخ آپادانا 	  3( مقبره كوروش	

كدام	يك	از	موارد	زير	جزء	تزيينات	عصر	اشكاني	نمي	باشد؟ 2 
4( نقش برجسته 3( لعاب كاري  2( گچ بري  1( نقاشي 

كدام	مورد	در	سده	هفتم	و	هشتم	هجري	جايگزين	آجركاري	ها	شد؟	 3 
4( منبت كاري 3( كتيبه  نگاري  2( كاشي معرق  1( كاشي هفت رنگ 

در	آن	دوره	از	هنر	صفويان	كه	تلفيق	سنت	هاي	مكتب	هرات	و	ويژگي	محلي	تبريز	بود	از	چه	رنگي	 4 
بيشتر	استفاد	مي	شد؟	

4( آبي 3( قرمز  2( سبز  1( طاليي 

تئاتر	شهر	اثر	كيست؟	 5 
4( حسين امانت 3( علي سردار افخمي  2( كامران ديبا  1( هوشنگ سيحون 

	
موضوع	آثار	تزييني	مصريان	گرفته	از	كدام	مورد	مي	باشد؟	 6 

4( همه موارد 3( گياهان كنار رود نيل  2( پاپيروس  1( نيلوفر 

پيكر	حيوانات	به	وسيله	بشر	اوليه	در	كدام	غارها	ترسيم	شده	است؟	 7 
1( جنوب آمريكا ـ غار سرخپوستان ـ شمال اروپا ـ آدنا 

2( جنوب فرانسه )غار السكو( ـ شمال اسپانيا )غار آلتاميرا(
3( جنوب ايران )غار لرستان ( ـ شمال ايران )تپه مارليك( 

4( جنوب آفريقا ـ زئير ـ شمال آفريقا بورويا

	
دركدام	دوره	)شيوه(	سفالگران	نام	خود	را	بر	روي	سفال	ها	مي	نوشتند؟	 8 

4( دوره شكل گيري 3( دوره كالسيك  2( دوره باستاني  1( دوره هندسي 

كدام	هنرمند	پيشگام	سبك	اصفهان	است؟	 9 
4( محمداميرشاه 3( مظفرعلي  2( بهزاد  1( رضا عباسي 

آثار	اين	هنرمند	بيانگر	وفاداري	به	ساختار	تنديس	انسان،	كشش		عاطفي	و	در	برگيرنده	همه	جنبه	هاي	 10 

رنسانس	ايتاليايي	است؟	
4( دوناتللو 3( ميكل آنژ  2( جوتو  1( مازاتچو 



2 آزمون آنالین جامع گرافیک 

مبانی هنرهای تجسمی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	به	نوعي	هنر	گفته	مي	شود	كه	در	قالب	شكل	بيان	شود؟	 11 
4( تجسمي 3( نقاشي  2( مجسمه سازي  1(  موسيقي 

	شكل	مقابل	نشانگر	چيست؟ 12 
1( بافت تصويري
2( بافت ترسيمي

3( بافت لمسي
4( تناسب

	 	فضاي	تجسمي	ميان	حداقل	سه	نقطه	چيست؟	 13 
4( حجم 3( بافت  2( سطح  1( خط 

	در	هنر	معاصر	كدام	ويژگي	از	رنگ	بيشتر	از	دوره	هاي	ديگر	مورد	توجه	هنرمندان	بوده	است؟ 14 
2( نمادين  1( ارزش هاي دروني و تأثيرات خود رنگ 

4( توصيفي 3( استعاري  

	كاربرد	كدام	واژه	در	هنرهاي	تجسمي	اصولي	است؟ 15 
4( نگريستن 3( تماشا كردن  2( نگاه كردن  1( ديدن 

	معادل	كلمه	تباين	كدام	است؟ 16 
4( كنتراست 3( ارزش رنگي  2( مكمل   1( رنگ مايه 

	در	چرخه	رنگ	به	ترتيب	كدام	رنگ	روشن	ترين	و	كدام	رنگ	تاريك	ترين	محسوب	مي	شوند؟ 17 
4( نارنجي و بنفش 3( زرد و بنفش  2( نارنجي و سبز  1( زرد و آبي 

	 	شكل	هندسي	رنگ	زرد	كدام	گزينه	زير	است؟	 18 
4(  مربع 3(  مستطيل  2(  مثلث  1( بيضي 

	در	هنرهاي	تجسمي،	هنرمند	با	كدام	مورد	به	صورت	فيزيكي	و	ملموس	سروكار	دارد؟ 19 
4( ريتم 3( كنتراست  2( اندازه  1( تعادل 

	هر	كدام	از	اشكال	زير	با	كدام	رنگها	هماهنگي	و	مطابقت	دارد؟	 20 
							ـ	مثلث																				ـ	مربع																									ـ	بيضي

2( آبي روشن، قرمز، سبز  1( قرمز، زرد، نارنجي  

4( نارنجي، ّآبي روشن، بنفش 3( زرد، قرمز، بنفش  

	الفباي	زبان	هنرهاي	تجسمي	چه	ناميده	مي	شود؟ 21 
4( رنگ 3( نقطه  2( نُت  1( عناصر بصري 



3 آزمون آنالین جامع گرافیک 
	خطوط	كوتاه	و	تكرار	آن	ها	در	سطح	كار،	براي	كدام	موضوع	مناسب	تر	است؟	 22 

2( جنگ داخلي  1( پرواز  
4( جمعيت پريشان و زاري كنندگان  3( جشن تابستاني  

	در	مجسمه	سازي	كدام	عنصر	بصري	اهميت	بيشتري	دارد؟ 23 
4( رنگ 3( حجم  2( سطح  1( خط 

	رابطه	موزون	بين	كدام	موارد	يك	كمپوزيسيون	زيبا	را	بوجود	مي	آورد؟ 24 
2( شكل ـ زمينه  1( شكل ـ فرم  

4( عناصر بصري و كادر 3( سوژه و رنگ بندي  

	در	تصوير	روبرو	به	كمك	كدام	شيوه	عمق	فضايي	ايجاد	شده	است؟		 25 
1( تغيير وضوح و بافت شكل ها
2( تغيير اندازه شكل هاي مشابه

3( ترسيم زواياي مختلف شكل ها
4( شفاف نمايي شكل ها

	آبي	مايل	به	فيروزه	اي	حاصل	تركيب	افزايشي	كدام	گزينه	است؟	 26 
2( بنفش / سبز 1( آبي ـ بنفش / سبز / قرمز با يكديگر 
4( سبز / قرمز 3( آبي ـ بنفش / قرمز  

	با	توجه	به	تركيب	رنگ،	مثلث	وسط	چگونه	است؟ 27 
1( بنفش زرد

2( تيره ترين خاكستري رنگي
3( روشن ترين خاكستري رنگي

4( سبز زرد

	كنتراست	كميت	دو	رنگ	نارنجي	به	آبي	كدام	نسبت	است؟	 28 
6 : 6 )4  4 : 8 )3  4 : 6 )2  3 : 9 )1

	نشان	دادن	تصويري	با	موضوع	حضرت	مريم	و	مسيح	كودك،	با	چه	رنگي	مناسب	تر	است؟	 29 

4( سبز 3( سفيد  2( آبي  1( زرد 

	تركيب	رنگ	سفيد	با	قرمز	اشباع	چه	تأثيري	روي	رنگ	قرمز	مي	گذارد؟ 30 
2( آن را درخشنده مي كند.  1( گرمتر مي شود.  

4( به سردي مي گرايد. 3( مطبوع مي شود.  



4 آزمون آنالین جامع گرافیک 
طراحی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	كدام	طراحي	نياز	به	فيكساتيو	ندارد؟	 31 
4( مداد شمعي 3( كنته  2( زغال  1( پاستل 

	طرح	روبه	رو	اثر	خانم	كته	كل	ويتس	با	كدام	وسيله	اجرا	شده	است؟	 32 

1( مداد
2( زغال

3( آب مركب
4( قلم فلزي

	احساس	تعادل	و	ثبات	در	چه	نوع	خطوطي	ديده	مي		شود؟	 33 
4( منحني 3( دو نقطه  اي  2( عمودي  1( افقي 

			 	پرسپكتيو	علمي	نخستين	بار	توسط	چه	كساني	پايه	گذاري	شد؟	 34 

2( پي ير و دالفرانچسكا ـ لئوناردو داوينچي 1( لئوناردو داوينچي ـ ميكل آنژ    

3( پائولواوچلو ـ لئوناردو داوينچي   4( پائولواوچلو ـ پي يرودالفرانچسكا

		 	پرسپكتيو	ديد	مورچه	اي	كدام	است؟	 35 

4( سه نقطه اي 3( موازي  2( يك نقطه اي  1( دو نقطه اي 

									 	در	طراحي	مي	توان	............	را	با	روشنايي	و	...............	را	با	تيرگي	ايجاد	كرد.	 36 

4( نور ـ نيم سايه 3( نور ـ سايه  2( روز ـ شب  1( سايه – نور 

	شيوه	ي	اجراي	طرح	مقابل،	كدام	است؟	 37 
1( مداد
2( زغال

3( آبمركب
4( مداد شمعي

												 	تصوير	زير	اثر	كدام	هنرمند	معاصر	ايراني	مي	باشد؟	 38 
1( حسين زنده رودي

2( سهراب سپهري
3( هوشنگ سيحون

4( پرويز كالنتري



5 آزمون آنالین جامع گرافیک 

				 	كدام	يك	از	هنرمندان	زير	براي	نخستين	بار	اصول	پرسپكتيو	را	كشف	كردند؟	 39 
4( ميكل آنژ 3( داوينچي  2( رافائل  1( پائولواوچلو 

	براي	تكنيك	طراحي	با	خودكار	همه	نوع	كاغذ	مناسب	است	به	جز:	 40 
2( گالسه ي براق  1( ايربراش  

4( بدون بافت و رنگي  3( با دانه هاي درشت  

	 	تحول	بزرگ	در	منظره	پردازي	عيني	)NATURE(	و	ادراك	نور	در	طبيعت	از	كدام	قرن	ميالدي	آغاز	شد؟	 41 
4( نوزدهم  3( پانزدهم  2( دوازدهم  1( پنجم 

								 	طراحي	ون	گوگ	با	استفاده	از	چه	ابزار	و	چه	نوع	خطوطي	طراحي	شده	است؟	 42 
1( قلم مو و مركب ـ خطوط متقاطع

2( قلم مو و مركب ـ خطوط كوتاه و بريده
3( قلم فلزي ـ خطوط كوتاه و بريده

4( قلم ني ـ خطوط متقاطع

	هنگام	طراحي	از	فضاي	داخلي	يك	اطاق	اگر	يكي	از	وجه		هاي	ديوار	با	صفحه	تصوير	ناظر	موازي	باشد،	 43 

پرسپكتيو	اطاق	چگونه	ديده	مي		شود؟	
4( سه نقطه  اي 3( دو نقطه  اي  2( يك نقطه  اي  1( موازي 

	 	كدام	اصل	در	مورد	فضاهاي	معماري	در	نقاشي	ايراني	صحيح	است؟	 44 
1( در فضاهاي معماري اين نقاشي انسان وجود ندارد.

2( مكان هاي متصل به يكديگر و پشت سرهم را از جلو به عقب نشان مي دهد.
3( قواعد پرسپكتيو به طور كامل توسط هنرمند رعايت مي شود.

4( هنرمند براي اين كه وقايع را بنماياند هم داخل و هم خارج ساختمان را به ما نشان مي دهد.

	روش	اجراي	طرح	رو	به	رو	كدام	است؟	 45 
1( هاشور

2( محو كاري
3( سايه يك جهت

4( ساخت و ساز

	 	طراحي	مقابل	اثر	كيست؟	 46 

1( كلودمونه
2( رامبراند
3( ماتيس
4( پيكاسو



6 آزمون آنالین جامع گرافیک 

								 	در	طراحي	از	چشم	كدام	جمله	صحيح	تر	است؟	 47 
1( فقط در صورتي كه جهت نگاه روبرو باشد مردمك چشم كامل طراحي مي شود.

2( وقتي جهت نگاه رو به باال باشد مردمك چشم رو به باال و كامل طراحي مي شود.
3( بهتر است ابتدا طراحي يك چشم را تكميل نموده و سپس به چشم ديگر پرداخت.

4( بايد هر دو چشم توأم با هم و مرحله به مرحله طراحي و تكميل شوند.

								 	طول	قد	يك	انسان	بالغ	چند	برابر	طول	سر	او	مي	باشد؟	 48 
10 )4  9 )3  8 )2  7 )1

			 	تصاوير	كدام	دوره	ي	عمدتاً	با	خطوط	كناره	شكل	گرفته	است؟	 49 
4( يونان 3( مصر  2( ايتاليا  1( آشور 

	طرح	روبه	رو،	مربوط	به	كدام	هنرمند	است؟	 50 
1( گوگن
2( سزان

3( وان گوگ
4( ميله

خط در گرافیک و پایه و اصول صفحه آرایی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	در	كدام	دوران	خط	پهلوي	به	وجود	آمد؟ 51 
4( سامانيان 3( ساسانيان  2( اشكانيان  1( هخامنشيان 

	اصطالح	طراحي	گرافيك	براي	نخستين	بار	توسط	كدام	هنرمند	مطرح	شد؟	 52 
4( برنارد 3( بيردزلي  2( ديكيتز  1( واكر 

	كدام	خط	از	مشتقات	ثلث	است	و	در	قديم	فرمان	ها	و	نامه	ها	را	با	آن	كتابت	مي	كرده	اند؟	 53 
4( محقق 3( توقيع  2( ريحان  1( رقاع 

	 	تصوير	داده	شده	با	استفاده	از	كدام	خط	طراحي	شده	است؟	 54 
1( كوفي

2( ديواني
3( تعليق

4( ثلث

	تصوير	مقابل	يك	...........	به	حساب	مي	آيد.	 55 
1( مونوگرام

2( كاليگرافي
3( پيكتوگرام
4( لوگوتايپ
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	»لبه	ي	برگردان«	در	كتاب	بخشي	از	………	است.		 56 

4( آستر بدرقه 3( عطف  2( شيرازه  1( روكش جلد 

	جلد	كتاب	با	مقواي	گالسه	را	چه	مي	نامند؟	 57 
4( گالينگور 3( سلوفان  2( زركوب  1( شوميز 

	در	ليتوگرافي،	پس	از	مونتاژ	نوبت	كدام	مورد	است؟	 58 
4( مارك آپ 3( عكاسي  2( كپي  1( چاپ 

										 	اولين	مرحله	ي	ليتوگرافي	كدام	است؟	 59 
4( رتوش 3( عكاسي  2( كپي  1( مونتاژ 

										 	براي	مطلبي	كه	فرهنگي	و	سنتي	است	استفاده	از	كدام	خط	براي	تيتر	مناسب	مي	باشد؟	 60 
4( كوفي 3( نستعليق  2( نسخ  1( ثلث 

عکاسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

											 	تصوير	رو	به	رو	با	كدام	تكنيك	به	وجود	آمده	است؟	 61 
1( اوپن فالش                   2( فتوگرام

3( فتومونتاژ                     4( هاي كنتراست

	تمام	موارد	زير،	عوامل	موثر	بر	اندازه	دانه	هاي	فيلم	هستند	به	جز:	 62 
2( قدرت دارو  1( رنگ فيلم  

4( حساسيت زياد فيلم 3( زمان ظهور  

	براي	تبديل	بخشي	از	عكس	به	طراحي	توسط	نرم	افزار	كدام	مورد	درست	مي	باشد؟	 63 
Filter Mezzot int Pixelate→ → )2  Filter Stylize Mezzot int→ → )1

Filter Pixelate Stylize→ → )4  Filter Pixelate Mezzot int→ → )3

	براي	نورپردازي	از	اشياي	براق،	بهترين	روش	كدام	است؟ 64 
2( نورپردازي تركيبي  1( نورپردازي  

4( روش ضد نور يا سايه مانند 3( به كارگيري چادر نور  

	براي	نشان	دادن	جنسيت	شيشه،	در	عكس	برداري	اشياي	بلورين،	بهترين	روش	نورپردازي،	كدام	است؟	 65 
2( نورپردازي با يك منبع نور 1( نورپردازي با دو منبع نور  

4( تركيب روش ضد نور با روش هاي ديگر 3( به كارگيري سرعت »B« شاتر  

	وسايل	مورد	نياز	براي	عكاسي	كارگاهي	كدام	است؟	 66 
1( چراغ هاي نورپردازي- ميزكار- وسايل ظهور 

2( ميز نور- دوربين با قطع هاي مختلف
3( داروهاي عكاسي- دوربين هاي ديجيتال- ميزكار 

4( دوربين قطع بزرگ- وسايل نورپردازي- وسايل صحنه آرايي



8 آزمون آنالین جامع گرافیک 

	تصوير	روبه	رو،	با	كدام	روش	ايجاد	شده	است؟	 67 

1( تبديل عكس به طراحي
2( تبديل بخشي از عكس به طراحي

3( تبديل عكس به طراحي به كمك نرم افزار
4( تبديل بخشي از عكس به طراحي به كمك نرم افزار

		در	تصوير	روبه	رو،	كدام	تكنيك	چاپ	عكس،	نشان	داده	شده	است؟			            68 

1( سايه انداختن )داجينگ(
2( سوزاندن )برنينگ(

3( كاربرد فيلتر هنگام نوردهي كاغذ
4( ماسكه كردن نگاتيو

	Tone	Half	يعني:	 69 
2( ليت هاي خطي  1( ليت هاي ترامه  

4( فيلم هاي دي اليت 3( فيلم هاي پان كروماتيك  

		در	تصوير	رو	به	رو،	منبع	نور،	در	كدام	قسمت	موضوع	قرار	دارد؟	            70 
1( باال سمت راست

2( پايين سمت چپ
3( پشت
4( جلو


