
 موسسه مهارت آموزی رایا دانش البرز 

 15واحد  5بلوار جمهوری شمالی نبش کوچه غزال ساختمان فاتح طبقه  -جهانشهر –کرج 

 34210166 - 34210170شماره تماس : 

 گرافیک رایانه ایملی رشته ع نمونه سواالت
 

 98 سیاه وسفیدطراحی 

 

 با استفاده از خط عمودی، دوری و نزدیکی را نمایش دهید.  5×5در یک کادر  -1

 

 انواع خطوط را با تعداد و ضخامت های مختلف نمایش دهید .  10*10در یک کادر  -2
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 بصری نقطه مفهوم انبساط و انقباض را در دو کادر جداگانه نمایش دهید.با استفاده از عنصر  -3

 

 . برای نشان دادن وسعت، استحکام درختان و عالمت خطر، به ترتیب کادرهای مناسب ترسیم کنید -4

 

 . را ترسیم کنید که با عناصر زمین، آب و آتش در ارتباط هستند هاییمثلث 5×5ر یک کادر د -5
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 یکی از سطوح پایه هندسی بافت ترسیمی ایجاد نمایید .با استفاده از  -6

 

 در یک کادر مناسب تباین اندازه ای بین خطوط و سطوح را نمایش دهید . -7
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 با استفاده از سطح هندسی دایره، ترکیب بندی ایجاد نمایید.  5×5در یک کادر  -8

 

 به وجود آورید.با استفاده از عنصر بصری خط و نقطه تعادل متقارن  6×6در یک کادر  -9

 

 ریتم تکاملی را ایجاد نمایید . 6×6در یک کادر  -10
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 ی سیاه و سفید را نمایش دهید. تنالیته 2×2در هفت مربع  -11

 

 .  با تکرار نقاط عناصر خط و سطح را به وجود آورید 5×5در یک کادر  -12

 

آرامش را با استفاده از عنصر در کادرهای جداگانه، مفاهیم سبکی، سنگینی، میل به خروج و میل به سکون و  -13

 .بصری نقطه به نمایش بگذارید
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 در یک کادر خطوطی را نمایش دهید که:  -14

 نمایانگر آرامش و وسعت 

 تحریک و عدم ایستایی 

  .حالت خشن، سخت و برنده هستند 

 

 . سطوحی را نمایش دهید که نمادی از مکان، زمان و کوه باشند 5×5در یک کادر  -15
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 متقارن به وجود آورید.غیرتعادل  سطحبا استفاده از عنصر بصری خط و  6×6در یک کادر  -16

 

 

 . با استفاده از عنصر بصری خط، ریتم متناوب را به نمایش بگذارید 6×6در یک کادر  -17

 

 


