
 در فضاهاي رسمي كدام روش چيدن مبلمان مناسب است؟

  ☑ چيدمان متقارن محوري1)

 چيدمان نامتقارن2)

 چيدمان شعاعي متقارن3)

 چيدمان شعاعي نا متقارن4)

  

 در چيدن مبلمان توجه به كدام مورد ضروري است و به زيباتر شدن چيدمان كمك ميكند؟

 چيدن مبلمان به صورت نزديك به هم1)

 چيدن مبلمان به صورت يكنواخت2)

  ☑ ايجاد فضاهاي خالي در بين چيدمان مبلمان سكوت بصري3)

 استفاده از تنوع رنگ و طرح زياد4)

  

 كداميك از موارد زير جزء اصول چيدن مبل نمي باشد؟

 چيدن مبلمان در اطراف نقطه تمركز1)

  ☑ گيرندمبلمان و صندليها بايد تا حد امكان دور از يكديگر قرار 2)

 ارتفاع ميزهاي عسلي حداكثر تا دسته صندلي يا مبل كنار ميباشد3)

 محلي براي رفت و آمد انسان در اطراف وسايل در نظر گرفته شود4)

  

در اتاق چند منظوره براي جدا كردن بخش نهارخوري و نشـيمن اسـتفاده از كـدام وسـيله 

 صـحيح نيست؟

 قرار دادن پاراوان1)

 قرار دادن كاناپه پشت به محل غذا خوري2)

 استفاده از قاليهاي كوچك و مناسب هر فضا3)

  ☑ ميز ناهار خوري به عنوان نقطه تمركز بخش نشيمن4)



  

براي از بين بردن ناهماهنگي رنگ هايي كه در دو بخش مختلف و مرتبط باهم به كـار رفتـه 

 كـدام راه حل مناسب است؟

 يون يكي از دو بخش و استفاده از رنگهاي هماهنگتعويض رنگ دكوراس1)

 استفاده از قاليچهاي كه شامل هردورنگ باشد2)

 استفاده پارچههاي رومبلي كه شامل هردو رنگ باشد3)

  ☑ صحيح است 3و  2گزينه -4

  

 در صورتي كه بخواهيم دكوراسيون اتاق را بدون هزينه باال عوض كنيم كدام گزينه صحيح است؟

  ☑ دي ديوارها، كف و اثاثيه خنثي، كوسن ها، گلها و تابلوهاي رنگيرنگ بن1)

 رنگ بندي بسيار جيغ و متنوع ديوارها2)

 استفاده از كوسنها گلها و تابلوهاي خنثي3)

 استفاده كاغذ ديواري با طرحهاي درشت و رنگهاي تيره4)

  

 شدت تفاوت رنگ كدام يك بيشتر است؟

  نارنجي، سبز، بنفش1)

  ☑ رمز، آبيزرد، ق2)

 نارنجي زرد، قرمز بنفش، سبز آبي3)

 سبز زرد، بنفش آبي، قرمز نارنجي4)

  

 كدام يك از رنگهاي زير بي رنگ، بي روح و بي تفاوت است؟

  آبي روشن1)

  ☑ خاكستري2)



 زرد خيلي كم رنگ3)

 صورتي كم رنگ4)

  

 وقتي به رنگ خالص، رنگ سفيد بيافزاييم رنگ خالص چه تغييري ميكند؟

 خالص تر ميشود1)

  ☑ تضعيف ميشود2)

 با كيفيت ميشود3)

 همه موارد4)

  

 كدام گزينه نادرست است؟

  ☑ .تعبيرهاي ذهني رنگها تنها محصول خيالپردازيهاي عجيب و غريب ميباشد1)

 .آنچه در طبيعت ديده و تجربه كردهايم مبناي ارزشهاي ذهني ما از رنگها قرار ميگيرند2)

 .ذهن در برابر هر رنگ به سادگي قابل توجيه نيستبيان عكس العمل 3)

 از تعبيرهاي ذهني رنگ بيشتر در هنر نقاشي استفاده ميگردد4)

  

 اگر بخواهيم سقف اتاقي بلندتر به نظر برسد كدام گزينه مناسبتر است؟

 .رنگ سقف را سرد، تيره، با شدت كم انتخاب ميكنيم1)

 .خاب ميكنيمرنگ سقف را گرم، تيره، با شدت كم انت2)

  ☑ .رنگ سقف را سرد، روشن، با شدت كم انتخاب ميكنيم3)

 رنگ سقف را گرم، روشن، با شدت زياد انتخاب ميكنيم4)

 


