
                                                                                                                                    

 دارد:              کد استان           

 

                                                                                                                                رشته:نقاش روی سفال

 سؤال   50سوال:  تعداد

 آزمون کتبي مهارت 

  

 کدامیک از گزینه های زیر استفاده مي شود؟دو صفرو سه صفر بیشتر برای  -قلم موهای صفر (1

 تذهیب  - الف

 طراحي   -ب 

 رنگ روغن    -ج 

 گواش   -د 

 

 مهمترین و متداولترین ترکیب بندی هندسي کدام است؟ (2

 مثلث - الف

 دایره   -ب 

 مربع   -ج 

 بیضي   -د 

 

 کاربردش شبیه زغال است؟کدامیک از ابزار زیر (3

 مداد رنگ  - الف

  HBمداد  -ب 

 H4مداد    -ج 

 پاستل   -د 

 

 پاستل روی کدام کاغذ کاربرد دارد؟ (4

 زبر با بافت ریز  - الف

 زبر بافت درشت   -ب 

 صاف و صیقلي    -ج 

 کاغذ معمولي   -د 

 

 گواش اغلب برای کدام استفاده مي شود؟ (5



 الیه های غلیظ به خصوص برای پوستر سازی  - الف

 الیه های شفاف و نازک   -ب 

 الیه های خیلی شفاف و نازک    - ج 

 الیه های  درشت بافت     - د 

 

 نه واحدهای ..... از محیط پیراموند.ت یا یک منظره باید یک واحد ...... باشد عطراحی از طبی (6

 هماهنگ  – بریده ای - الف

 هماهنگ  – ترکیب بندی    -ب 

 بریده ای  – ترکیب بندی    - ج 

 بریده ای  –هماهنگ    - د 

 

 کدامیک از موضوعات در کادر افق بیشتر مناسبت دارد؟ (7

 درخت سرو  - الف

 نمایی از آبشار    -ب 

 انسان ایستاده    - ج 

 نمایی از یک دشت    - د 

 

ي کند))عناصررر هر قدر از ما دور شرروند کو وتر و هر  ه به ما تعریف زیر کدام علم را بیان م  در (8

 نزدیوتر باشند بزرگتر مي شوند؟

 کمپوزسیون  - الف

 پرسپوتیو   -ب 

 منظره یاب   -ج 

 کنتراست   -د 

 

  این نوع طراحي به منظور یادداشت سریع و یا نمونه مقدماتي از کار مي باشد.  (9

 طراحي ذهني  - الف

 طراحي خطي   -ب 

 طراحي اسویس    -ج 

 طراحي محیطي   -د 

 

 زیر آن را کامل مي کند؟در طراحي خطي با یک ترکیب زیبا و محوم کدامیک از موارد  (10

 بافت - الف

 سایه روشن   -ب 



 پرسپوتیو    -ج 

 ترکیب بندی   -د 

 

 در طراحي و نقاشي با  شم نیمه باز که طبیعت رانگاه مي کنیم کدام مطلب مد نظر است؟ (11

 جهت بافت  - الف

 پرسپوتیو   -ب 

 سایه روشن مناسب    -ج 

 ریتم   -د 

 

 

 

  داخلي معموال ه پرسپوتیوی به کار مي رود؟برای طراحي از یک فضای  (12

 یک نقطه ای  - الف

 دو نقطه ای   -ب 

 سه نقطه ای    -ج 

 خط افق  -د 

 

 امروزه در نقاشي نور توسط کدامیک از موارد زیر بیان مي شود؟ (13

 بافت - الف

 رنگ   -ب 

 حجم   -ج 

 سطح   -د 

 

 ارزش رنگي با کدام صفت ارتباط دارد؟ (14

 کنتراست    - الف

 صفت درخشندگي   -ب 

 تباین    -ج 

 هارموني   -د 

 

 به رنگ سایه سراسری .....مي گویند؟ (15

 تونالیته  - الف

 خاکستری  –ب 



 فام    -ج 

 کروماتیک   -د 

 

 برای دستیابي به هماهنگي رنگي ساده در نقاشي از  ه روشي استفاده مي کنیم؟  (16

 افزایش تعداد رنگها  - الف

 تعداد رنگهاکاهش   -ب 

 افزایش تعداد فضاهای سیاه و سفید    -ج 

 کاهش تعداد فضاهای سیاه و سفید   -د 

 تونالیته موجب ....در یک اثر نقاشي مي شود؟ (17

 تباین  - الف

 جلوه نمایي   -ب 

 فضاسازی    -ج 

 وحدت رنگي   -د 

 

 

 آواز بلبل و قناری با کدامیک از رنگها همانگي دارد؟ (18

 آبي - الف

 زرد  -ب 

 نارنجي   -ج 

 سبز   -د 

 با توجه به مفاهیم نمادین نژادو اقوام و ملل رنگ قرمز بیانگر  یست؟ (19

 فناناپذیری -امید   - الف

 خشم - قدرت-سالمت  -ب 

 خون و پیروزی    -ج 

 پیروزی   -د 

 

 پاساژرنگ سفید و قرمز کدام رنگ است؟  (20

 صورتي  - الف

 زرد  -ب 

 نارنجي   -ج 

 آبي  -د 

 



 کنتراست به  ه معناست؟ (21

 ارزش رنگ  - الف

 خلوص رنگ   -ب 

 شدت رنگ    -ج 

 تیره و روشن رنگ   -د 

 

 تأثیر قرار گیری رنگ در کنار رنگهای دیگر کدام است؟ (22

 افزایش شدت شفافیت    - الف

 کاهش شدت شفافیت   -ب 

 تیرگي  ۀ ارایه جلو   -ج 

 اکستری تبدیل رنگ به خ  -د 

 شامل  ند دسته رنگ مي شود؟ رخه رنگ  (23

 یک دسته  - الف

 دو دسته   -ب 

 سه دسته    -ج 

  هار دسته   -د 

 

 در کدام ترکیب بندی تعادل با توثیر یک وجه اثر بوجود مي آید؟  (24

 متقارن  - الف

 نامتقارن  -ب 

 جلب توجه    -ج 

 تباین   -د 

 

نقاش کدامیک از موضروعات زیر نقش مي  واژه منظره یا دورنما در نقاشري در مرحله اول در ذهن   (25

 بندد. 

 طراحي از انسان  - الف

 طراحي از طبیعت بي جان   -ب 

 طراحي از طبیعت    -ج 

 طراحي از حیوانات   -د 

 

 بیشترین نسبت وسعت رنگي مابین کدام رنگها است؟ (26

 آبي به قرمز - الف



 آبي به زرد   -ب 

 سبز به زرد    -ج 

 قرمز به زرد  -د 

 

 در اندازه گیری اجسام با مداد وضعیت فیزیوي دست به  ه شولي است؟  (27

 دست در حالت قائمه  - الف

 دست کامال کشیده باشد  -ب 

 بستگي به موضوع مورد نظر دارد    -ج 

 حالت دست مهم نیست   -د 

  

 از میان ابزار زیر کدامیک بهترین وسیله برای طراحي است؟  (28

 زغال - الف

 کنتهمداد   -ب 

 روانویس    -ج 

 مدادرنگي  -د 

 نقاشي در فالت ایران شامل نقش روی  ه  یزی است؟  (29

 روی سفال  - الف

 روی فلز   -ب 

 روی  وب    -ج 

 روی سنگ   -د 

 

 موضوع نقاشي روی بیشتر سفالهای دوره سلجوقي  یست؟ (30

 ملهم از داستانهای کهن ایران  - الف

 ملهم از وقایع روزمره   -ب 

 برگرفته از جنگها    -ج 

 برگرفته از جشن ها   -د 

 

 از  ه  یزی استفاده مي شود؟در شهر کاشان برای تزیین سفال  (31

 طراحي و خوشنویسي  - الف

 طراحي و نگارگری  -ب 

 نگارگری و تذهیب    -ج 

 نگارگری و خوشنویسي   -د 



  

 تذهیب در دوره صفوی با کدام تزیین پدید آمد؟  (32

 اسلیمي  - الف

 انتزاعي   -ب 

 گل شاه عباسي    -ج 

 لچک   -د 

 

 اصلي ترین کار یک طراح موفق  یست؟ (33

 کشیدن طرح  - الف

 دیدن   -ب 

 ساده کردن   -ج 

 کپي کردن  -د 

 

 در طراحي مغز کدامیک از مدادهای زیر قابل تعویض است؟ (34

 اتود  - الف

 کنته  -ب 

 HB   -ج 

 B6  -د 

 مدادهای زیر هر ه شمارۀ آنها باالتر رود پررنگترو نرمتر مي شوند؟کدام دسته از  (35

 Hگروه  - الف

 Bگروه   -ب 

 HBگروه    -ج 

 زغال ها  -د 

 

 سیله جز ابزار اثر گذار در طراحي محسوب نمي شود؟کدام و  (36

 آبمرکب  - الف

 پاستل   -ب 

 زغال   -ج 

 فیوساتیو   -د 

 

رونرد و بره یرک نقطره ختم مي شررونردهآن نقطره  ره نرام خطوطي کره بره صررورت موازی بره عمق مي   (37

 دارد؟



 نقطه گریز یا فرار  - الف

 نقطه اصلي   -ب 

 نقطه پایان    -ج 

 نقطه افق   -د 

 

 در حدود  ه درجه ای مواد آلي موجود در خاک رس سوخته و از بین مي رود؟ (38

 500تا300 - الف

 1000تا600  -ب 

 300تا200   -ج 

 900تا750  -د 

 

 نقوش هندسي شوسته و گردان امروزه در کدام شهر به کار مي رود؟ (39

 قم - الف

 نطنز   -ب 

 کلپورگان   -ج 

 سیاهول   -د 

 

 اکسیداسیون  ه مرحله ای از پخت است؟  (40

 تبلور ذرات  - الف

 سوختن مواد آلي   -ب 

 بخار شدن تمام آب   -ج 

 پخت نهایي   -د 

 گل کدام است؟بتدایي ترین روش شول دهي با خمیر ا (41

 انگشتي  - الف

 فتیله ای   -ب 

 مسطح    -ج 

 تختالي   -د 

  

 خالصه ترین عنصر بصری که مرزها را در اشیاء مشخص مي کند کدام عنصر بصری است؟ (42

 نقطه  - الف

 خط  -ب 

 سطح    -ج 



 حجم  -د 

 

 راحتي قابل پاک شدن هستند؟زیر ساده تروبه ارذگکدامیک ازوسایل اثر (43

 پاستل  - الف

 ماژیک    -ب 

 مدادرنگي   -ج 

 مدادشمعي   -د 

 

 مغز کدام نوع مداد از زغال  رب تهیه مي شود وروی کاغذ براق است؟  (44

 گرافیتي  - الف

 رنگي  -ب 

 کنته   -ج 

 زغال  -د 

 

 مي شود؟طبیعت بي جان به کمک کدامیک از ابزار بهتر نشان داده طراحي از  (45

 زغال   - الف

 مداد  -ب 

 ماژیک    -ج 

 کنته  -د 

 

 خطوط رابط در طراحي  یست؟ (46

 ارتباط بین سایه روشن و طرح  - الف

 ارتباط بین عناصر و اشیا با هم  -ب 

 طرح با اشیا ارتباط پرسپوتیو   -ج 

 ارتباط سایه های یک کمپوزسیون   -د 

 برای اندازه گیری با مداد در طراحي از کدام قسمت مداد استفاده مي شود؟  (47

 از نوک مداد  - الف

 از ته مداد   -ب 

 فرقي نمي کند    -ج 

 میانه مداد  -د 

 

  در کدامیک از موارد زیر حجم به صورت واقعي مطرح نمي شود؟ (48



 معماری  - الف

 صنایع دستي   -ب 

 مجسمه سازی   -ج 

 طراحي   -د 

 

 اولین عنصر بصری  یست؟ (49

 سطح  - الف

 نقطه   -ب 

 خط   -ج 

 حجم  -د 

 

خاموش کننده های آبي بیشرتر برای خاموش کردن کدام طبقه از آتش سروزی مورد اسرتفاده قرار   (50

 میگیرد؟

 Aطبقه  - الف

   B  طبقه  -ب 

 Cطبقه    -ج 

 Dطبقه   -د 

 

 


