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 )مرحله شهرستانی(

  40:شماره جهانی رشته  13:شماره ملی رشته  )مبنتی بر کامپیوتر( طراحی گرافیک :نام رشته

 سئواالت

  8  از1        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  .  در صفحات قبل از متن کدامیک میتواند بصورت دورویه طراحی شود -1

  نیم عنوان) د       شناسنامه ) ج       تقدیم ) ب     عنوان ) الف 

  

  . برگه ای که صفحات داخلی را به جلد متصل میکند چه نام دارد -2

  آستربدرقه ) د       نیم عنوان ) ج       مقدمه ) ب     استقبال ) الف 

  

  .حۀ مقابل هم یک مجله کمترین فاصلۀ متن از لبۀ کار مربوط به کدام قسمت از صفحه میباشد  در دو صف-3

  پایین تا متن ) د       عطف تا متن ) ج       باال تا متن ) ب     لبه تا متن ) الف 

 

 mm8کرسی  و آویزانترین حرف از خط mm 10 نوشته ای در جای تیتر قرار دارد ، اگر طول بلندترین حرف از خط کرسی -4

  باشد فاصله بین دو سطر چند میلیمتر خواهد بود؟

  mm18) د        mm 24) ج        mm 22) ب      mm 23) الف 

 

   حرف چقدر میباشد ؟2 در نوشتار التین فاصلۀ بین -5

         به اندازۀ یک نقطه ) الف 

  به اندازۀ دو نقطه ) ب 

      از همان نوشته iبه اندازه یک حرف ) ج

  از همان نوشته i حرف 2ۀ به انداز) د 

 

  چند ستون در هر صفحه مناسب است ؟) هر برگ ( ٢٣×٣٠ cm برای یک مجلۀ علمی در اندازۀ -6

   ستون 4) د        ستون 7) ج        ستون 2) ب      ستون 1) الف 
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   اندازه قطع دو ورقی کدامیک است ؟-7

   cm 70×50) د        cm 90×60) ج       cm 70×100) ب     cm 45×60) الف 

 

   جلد ضخیم با روکش پارچه ای را چه مینامند ؟-8

  جلد پارچه ) د       شومیز ) ج       گالینگور ) ب     دوخته ) الف 

 

  ، چه نوع کاغذی را پیشنهاد میکنید ؟ میباشد gr 80 برای آستر بدرقۀ یک کتاب که صفحات داخلی آن از کاغذ -9

   کاهی) د     gr 80) ج        gr 70) ب      gr 90) الف 

 

  کاربرد کدامیک از قطع های زیر در ایران بیشتر میباشد ؟ -10

  رقعی ) د     پالتویی ) ج       دانشگاهی ) ب     خشتی ) الف 

 

   کدامیک از فرم های زیر یک فرم کامل چاپی میباشد؟-11

  37) د        16) ج          14) ب        49) الف 

 

  فاصلۀ بین سطر اول تا پاراگراف قبل چقدر است؟ ع شود ، سطر شرویک متن حروف اول پاراگراف از اول اگر در -12

   سطر 3) د      سطر 1) ج        سطر 2) ب      سطر 5/1) الف 

 

   برای نشان دادن قدمت در یک متن به زبان التین کدام نوع از حروف زیر مناسب است ؟-13

  under line) د      Bold) ج       سن سریف ) ب     سریف دار ) الف 
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  شان دادن اصالت ایرانی در یک پوستر ، چه نوع نوشتاری مناسب است ؟ برای ن-14

  رقاع ) د     سیاه مشق ) ج       تعلیق ) ب     شکسته ) الف 

 

  نشانۀ مذکور چه نامیده میشود؟  اگر برای طراحی یک نشانه با حروف اختصاری ویژگی تصویری نیز به آن اضافه شود ،-15

  پیکتوگرام ) د     مونوگرام ) ج       مونوتایپ ) ب     لوگوتایپ ) الف 

 

   برای طراحی نوشته روی جلد دیوان حافظ کدامیک از حروف زیر مناسب تر است ؟-16

  توقیع ) د     شکسته ) ج       دیوانی ) ب       ثلث ) الف 

 

  مربع نماد کدام گزینه است ؟ -17

  تعارض ) د     منطق ) ج       عقل و دانش ) ب     احساس ) الف 

 

  ب است ؟کدامیک مورّ جهت حرکت -18

  هیچکدام ) د     مثلث ) ج       دایره ) ب       مربع ) الف 

 

   کدام قسمت کادر دارای وزن بیشتری است ؟-19

  نقاط طالیی ) د       باال ) ج     پایین ) ب      وسط ) الف 

 

   حرکت و تغییر شکل هالل ماه تا قرص کامل آن نمونۀ وجود کدام نوع رسم در طبیعت اند؟-20

  یکنواخت ) د     موجی ) ج     تکاملی ) ب     متناوب ) الف 
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   کدام نوع خطوط ثبات و استحکام بیشتری دارد ؟-21

  شکسته و تیز ) د    منحنی و دوار) ج   بریده و منقطع ) ب    ممتد و طوالنی ) الف 

 

   برای بسته بندی محتوی زیره کدامیک از گروههای رنگی زیر صحیح میباشد ؟-22

  نارنجی و خاکستری) د   سبز و خاکستری ) ج     سبز و قرمز ) ب    نارنجی زرد و ) الف 

 

   برای بسته بندی محتوی محصوالت یخ زده کدام گروه رنگی را پیشنهاد می کنید ؟-23

  سبز آبی  سیاه ،) ب         خاکستری یا کرم تیره ) الف 

  سبز آبی  سفید ،) د           سفید و زرد ) ج 

 

  ت اضطراب کدام عنصر را انتخاب می کنیم ؟ برای نشان دادن حال-24

  خطوط منحنی ) ب           خطوط منقطع ) الف 

  خطوط مارپیچ) د         خطوط عمودی و افقی ) ج 

 

  رنگ قرمز بر روی کدام زمینۀ رنگی حالت پر تحرک خود را از دست میدهد ؟ -25

  روی زمینۀ قهوه ای ) ب         روی زمینه آبی ) الف 

  روی زمینۀ زرد ) د         روی زمینۀ بنفش ) ج 

 

  برای حفظ تعادل باید با کدام گزینه مطابق باشد ؟  تباین سطوح نارنجی به سبز در یک اثر ،-26

  6 به 3) د      6 به 4) ج       4 به 6) ب      6 به 6) الف 
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  یه خود را مطابق با کدام گزینه انتخاب کنیم؟بهتر است طرح اول پانی حمل و نقل بزنیم ، اگر بخواهیم آرمی برای یک کم– 27

  دو دایره بر یک مثلثی ) ب         دو مربع در کنار  هم ) الف 

  دو دایره ) د           مربع و مثلث ) ج 

 

  .گویند ......................  رنگی را که بصورت یکنواخت روی سطحی کشیده شده باشد -28

  تونالیته ) د     س نوان) ج     والور ) ب     تون پالت ) الف 

 

   رنگ باجۀ تلفن و رنگ خود دستگاه تلفن در مکالمه های پر رفت و آمد به ترتیب باید با کدام گزینه مطابقت داشته باشد؟-29

  زرد و خاکستری ) د     آبی و زرد ) ج   آبی و خاکستری ) ب     زرد و قرمز ) الف 

 

  ..........................  در یک کادر تصویر -30

  . پایین خط افقی وسط کادر را قسمت سنگین کادر گویند نیمۀ ) الف 

  . دو سوم پایین کادر را قسمت سنگین کادر گویند ) ب 

  . نیمۀ پایین خط افق را قسمت سنگین کادر گویند ) ج 

  . یک سوم پایین کادر را قسمت سنگین کادر گویند ) د 

 

   از کدام گزینه استفاده می شود ؟ برای جلوگیری از سفیدی در بین دو رنگ تخت-31

  Screen) د      Bleed) ج      Trapping) ب      Dot gaine) الف 

 

های   با توجه به اینکه فایل نهایی باید دارای خصوصیات نگهداری زبانهای مختلط باشد و همچنین تمامی عناصر را با فُرمت-32

  ک نمونۀ چاپی به لیتوگرافی کدام است ؟مناسبترین پسوند برای ارائۀ ی مختلف در خود قرار دهد ،

  PDF) د      TIFF) ج      DSD) ب     CDR) الف 
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  محل چسب خود را با چه نمادی مشخص می کنند ؟  در طراحی قالب تیغ برش ،-33

  خط ممتد ) د     هاشور ) ج     خط چین ) ب     خط و نقطه ) الف 

 

 که باعث وضوح نسخۀ چاپی می شود با چه واحدی نشان داده  اینچ را1 تعداد نقطه های چاپ شده در یک خط به طول -34

  شود؟ می

  Point) د      DPI) ج        DPC) ب        LPI) الف 

 

   برای چه منظوری استفاده می شود ؟Bleed از گزینۀ -35

  ها با رنگ های گوناگون ترام برای تغییر زاویۀ بین ) الف 

  برای از بین بردن خطای برش ) ب 

  ین بردن سفیدی در بین دو سطح برای از ب) ج 

  های رنگی ترام برای ایجاد تداخل ) د 

 

  کدام است ؟  bitmap  تصویر  فشرده ترین فرمت برای یک-36

  PDF) د     TIFF) ج        PSD) ب       JPG) الف 

 

  ست ؟های ترکیبی در یک رنگ تون پالت استفاده از کدام گزینه مناسب تر اترام برای جلوگیری از ایجاد  -37

  ها ترام استفاده از زاویه های مختلف در ) الف 

  استفاده از رنگ های اصلی ) ب 

  Spotاستفاده از رنگ های ) ج 

 %100استفاده از رنگهایی با پوشش ) د 
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   بیسکویت ، کدام شیوۀ چاپی مناسب تر است ؟بسته بندی یک برای چاپ یک عکس تمام رنگی بر روی  -38

  فلکسوگراف) د     سیلک ) ج        افست)ب     لترپرس ) الف 

 

  میزان کدام گزینه را کم می کنند ؟ ها در دستگاههای چاپ روتاتیو ،ترام  برای جلوگیری از روی هم زنی -39

  DPC) د      Screen) ج       Dot gaine) ب        LPI) الف 

 

   ضخامت خطوط تشکیل دهندۀ عالمت مونتاژ باید چقدر باشد ؟-40

 No out line) د     point 1/0) ج      mm 1/0) ب   Heir line outline) الف 
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  پاسخ  شماره سوال  پاسخ  شماره سوال
1    26    
2    27    
3    28    
4    29    
5    30    
6    31    
7    32    
8    33    
9    34    

10    35    
11    36    
12    37    
13    38    
14    39    
15    40    
16    41    
17    42    
18    43    
19    44    
20    45    
21    46    
22    47    
23    48    
24    49    
25    50    

  




