هنرستان علوم

نم
وهن سواالت امتحانی طراحی گراكيف راياهن
 -1کدام یک از اشکال زیر جزئ اشکال اصلی هندسی عناصر بصری نیست؟
ب :دایره

الف :مربع

د :ذوزنقه

ج :مثلث

 -2با تجمع نقاط در یک نقطه  .........................و با دور شدن از یکدیگر در یک کادر مربعی  ..........................ایجاد می شود  .کدام گزینه
زیر صحیح است؟
ب :دوری  -نزدیکی

الف :تاریکی  -روشنایی

د :قرمز  -سبز

ج :نقطه  -خط

 -3از کنار هم قرار گرفتن تعدادی نقطه در کنار هم به ترتیب  ،کدام عنصر بصری زیر ایجاد می شود؟
ب :مربع

الف :دایره

د :مثلث

ج :خط

 -4از چرخاندن یک سطح مربعی شکل حول محور افقی کدام گزینه زیر ایجاد می شود؟
الف :سطح

ج :دایره

ب :حجم مجازی

د :خط

 -5کدام یک از خطوط زیر حالت ریختن و حرکت را تداعی می کند ؟
ب :خط صاف افقی

الف :خط مایل و مورب

د :خط صاف عمودی

ج :خط منحنی

 -6اگر بخواهیم عصبانیت را با خط نشان دهیم کدام یک از خطوط زیر مناسب تر است؟
الف :خطوط منحنی

ب :خطوط دایره ای

ج :خطوط شکسته

د :خط صاف عمودی

 -7با برش یک سطح مربع به دو قسمت مساوی کدام یک از اشکال زیر به وجود می آید؟
الف :دایره

ب :مثلث متساوی الساقین

د :بیضی

ج :ذوزنقه

 -8کدام عامل زیر در نمایش حجم موثر تر است؟
الف :بافت

ب :رنگ

ج :نورو سایه ها

 -9خط افقی کدام یک از حالتهای زیر را بیشتر داراست؟
الف :سکون و آرامش ب :ایستادگی و مقاومت
ج :ریختن و حرکت

د :جنگ و خشونت

 -11مجسمه یک پرنده جزو کدام یک از احجام زیر است؟
الف :احجام هندسی
ج :احجام غیر هندسی

ب :احجام سیال
د :احجام ایزومتریک

د :جنسیت شی

 -11راههای ایجاد اشکال جدید چیست؟
الف :برداشتن قسمتی از یک شکل

ب :تکراراشکال

ج :ترکیب اشکال

د :همه موارد

 -12شکل مثلث با کدام از رنگهای زیر هماهنگ است؟
الف :زرد

ب :قرمز

د :آبی

ج :سبز

 -14اصطالح بافتهای بصری به کدام یک از بافتهای زیر اطالق می شود؟
الف :بافتهای حسی

ب :بافت طبیعت

ج :بافت ترسیمی

د :بافت پارچه

 -15کدام دسته از مدادهای زیر جهت ایجاد بافتهای نرم مناسب است؟
الف :گروه مدادهای H

ب :گروه مدادهای HB

ج :گروه مدادهای F

د :گوه مدادهای B

 -16تکنیک آبرنگ متناسب با کدام یک از مقواهای زیر بهتر قابل اجرا است؟
الف :کاغذ

ب :مقوای گالسه

ج :مقوای بافت دار ضخیم

د :کاغذ ابروباد

 -17سایه یک حجم هنگام غروب آفتاب روی زمین به چه صورت شکل می گیرد؟
ب :زیر خود حجم تشکیل می شود

الف :تشکیل نمی شود
ج :یک سایه کشیده تشکیل می شود

د :به صورت دایره ای

 -18کدام یک از دو رنگ زیر مکمل و متضاد یکدیگر هستند ؟
الف :سبز با قرمز

ب :زرد با آبی

ج :نارنجی با زرد

د :آبی با سبز

 -19نقشه یک فرش کدام نوع ترکیب بندی زیر را داراست؟
الف :ترکیب بندی متوازی

ب :ترکیب بندی متقارن

ج :ترکیب بندی دایره ای

د :ترکیب بندی متوازن

 -21تصویر روبرو کدام نوع ریتم را ایجاد کرده است؟
الف :ریتم ترکیبی

ب :ریتم متصاعدی

ج :ریتم جهنده

د :ریتم ایستاده

 -21با تقسیم یک کاغذ  4Aبه دو قسمت مساوی  ،کدام یک از کاغذهای زیر ایجاد می شود؟
الف5B :

ب6A :

ج6C :

د5A :

 -22کادر یک پوستر جهت نصب در ایستگاه متر و بهتر است کدام یک از کادرهای زیر باشد؟
الف :کادر افقی

ب :کادر عمودی

ج :کادر دایره ای

د :کادر مثلثی

 -23ابزار  pencilجزء کدام دسته از ابزارها است؟(در برنامه فتوشاپ)
الف :ابزارهای اثر پذیر

ب :ابزارهای کمکی

ج :ابزارهای اثر گذار

د :ابزارهای انتخاب تصویر

 -24ابزارهای اصلی برنامه فتوشاپ در کدام قسمت زیر وجود دارد؟
بTool Box :
دstatus Bar :

الفmenu bar :
جproperty Bar :

 -25گزینه  Image sizeکدام عمل زیر را می تواند انجام دهد
ب :تغییر رنگ تصاویر
الف :تغییر سایزتصویر
د :تغییر نام تصویر

ج :تغییر حالت استاندارد تصاویر

 -26کلید میان بر نمایش پالت الیه ها کدام است؟
الف5F :

بAlt + shift :

دspace :

ج7F :

 -27کدام فرمان زیر خط کش ها را در اطراف تصویر ظاهر می کند ؟
الفview / Rulers :

جFile / page setup :

بImage / Imagesize :

دprint size :

 -28ابزار عصای جادویی  magic wandکدام عمل زیر را می تواند انجام دهد ؟
الف :تغییر رنگ تصاویر

ب :تغییر نام تصاویر

ج :انتخاب رنگهای شبیه به هم در تصویر
د :پاک کردن قسمتی از تصویر
 -29جهت آوردن خطوط راهنمای افقی کدام عمل زیر را باید انجام داد؟
الف :کلیک روی خط کش افقی و کشیدن و رها کردن درون صفحه
ب :استفاده از گزینه show Guid line
ج :زدن کلید 4f
د :فشار دادن همزمان کلیدهای 7Alt + F
 -31کدام گزینه زیر می تواند تصاویر را جهت صفحات اینترنتی ذخیره کند ؟
الفsave as :

بExport :

جsave For web :

دimport :

 -31فرمت اصلی فتوشاپ که قابلیت ذخیره تصویر با الیه های باز را داراست کدام گزینه زیر است؟
الفCDR :

بFMH :

جPSD :

دJPG :

 -32کدام یک از گزینه های زیر رنگ تصاویر را بر عکس می کند ؟
الفinverse :

بselect All :

جDrop shadow :

 -33از پالت  Historyچه استفاده ای می توان کرد ؟
الف :اضافه کردن یک الیه جدید به پالت layers
ج :ایجاد یک سند جدید

ب :تغییر رنگ الیه ها
د :بازگشت به عملیات های گذشته

دBit map :

 -34کدام گزینه زیر از زیر مجموعه  Trans Formقابلیت چرخش اشیاء را داراست؟
بscale :

الفskew :

دDistort :

جRotate :

 -35گزینه  select Allکدام عمل زیر را انجام می دهد؟
ب :انتخاب قسمتی از تصویر
الف :انتخاب کل تصویر
ج :انتخاب رنگهای قرمز تصویر

د :انتخاب قسمتهای خالی تصویر

 -36کدام رزولوشن کیفیت تصویر برای ساخت تصاویر جهت فرستادن بر روی اینترنت مناسب تر است؟
ب1111 :

الف811 :

د72 :

ج311:

 -37کدام گزینه زیر می تواند تمامی الیه ها را در هم ادغام کرده و به یک الیه تبدیل کند ؟
بmarge :

الفgroup :

دArrange :

جFlatten Image :

 -38گزینه  Brightnessتوانایی انجام کدام عملیات زیر بر روی تصویر را داراست؟
ب :تضاد رنگها

الف :روشنایی تصویر
ج :تنظیم رنگ قرمز درتصویر

د :تغییر رنگ تصاویر

 -39فیلتر  Blurچه عملی روی تصاویر انجام میدهد ؟
ب :یک الیه سبز رنگ روی تصاویر ایجاد می کند

الف :تصاویر را واضح می کند

د :یک الیه قرمز رنگ روی تصاویر ایجاد میکند

ج :تصاویر را ناواضح و مات می کند

 -41کدام  modeیا حالت زیر جهت تصاویر چاپی مناسب تر است و رنگهای تصویر را شبیه به رنگهای چاپ روی مانیتور نمایش می دهد
؟
الف RGB :

 -1د

ب:

 -2الف

Gray scale

 -3ج

جCMYK :

 -4ب

 -5الف

 -6ج

 -7ب

 -8ج

 -9الف

 -11ب

 -11د

 -12ج

 -13الف

 -14ج

 -15د

 -16ج

 -17ج

 -18الف

 -19ب

 -21ب

 -21د

 -22الف

-23ج

-24ب

-25الف

 -26ج

 -27الف

 -28ج

 -29الف

 -31ج

 -31ج

 -32الف

 -33د

 -34ج

 -35الف

 -36د

 -37ج

 -38الف

 -39ب

 -41ج

دlab color :

