گرافیک رنگی
 .1تا تزکیة رًگْای درجِ یک ٍ درجِ دٍ ،رًگْای درجِ سِ را تذست تیاٍریذ؟ تِ طَر هثال تزای رًگ ًارًجی سِ کادر

 2در 2

تکطیذ ٍ در ٍسط ًارًجی اصلی ٍ دٍ کادر دیگز آى را (یکی ًارًجی سرد ٍ دیگزی ًارًجی قزهش تذست تیاٍریذ) هجوَع  9هزتع کٌار ّن
گذاضتِ هی ضًَذ؟ (ًارًجی -تٌفص – سثش)
 .2سِ رًگ اصلی (سرد ،قزهش ،آتی) را یک هزتثِ تا رًگ سیاُ تیزُ تز کٌیذ ٍ دٍتارُ سِ رًگ اصلی را تا رًگ سفیذ تزکیة کٌیذ؟ (در
کادر  2در )2
 .3کٌتزاست سزد ٍ گزم در یک کادر هستطیل گزٍُ رًگْای گزم جلَی کادر ٍ رًگْای سزد در عقة کادر تیاٍریذ (پزسپکتیَ رًگی یا
جَی) ؟
 .4تعذاد  24عذد هزتع  3در کٌار  3کٌار ّن رسن کٌیذ سپس تا تَجِ تِ ًسثت ٍسعت سطح رًگْای سرد تِ تٌفص ٍ آتی تِ ًارًجی تِ
ّن کِ قثال آهَسش دیذُ ایذ تعذاد آًْا را تِ ًسثت رًگ آهیشی کٌیذ.
 .5تًَالیتِ ی خاکستزی تذٍى فام (تذٍى رًگ) را در هزتع ّای  3در  3تا سیاُ ٍ سفیذ ایجاد کٌیذ .
 .6تًَالیتِ ی رًگ ّای اصلی را تا هخلَط کزدى آًْا تا سیاُ ٍ سفیذ ایجاد دّیذ رًگ اصلی ٍسط سِ تٌالیتِ تا سفیذ ٍ سِ تٌالیتِ تا
سیاُ ) اًتخاب یک رًگ اصلی در  7هزتع  3در 3
 .7سطَح سادُ ی ٌّذسی (دایزُ ،هثلث ،هزتع) را در یک کادر

15.15تزسین ًوَدُ سپس کٌتزاست تِ رًگ را در آى ًطاى

دّیذ(تاتَجِ تِ رًگ سطَح)
 .8خطَط هٌحٌی آسادی در یک کادر  15.15طزاحی کٌیذ سپس کٌتزاست رًگ ّای سزد را رًگ آهیشی کٌیذ.
 .9تعذاد  10عذد دایزُ داخل یکذیگز رسن کٌیذ کِ کَچکتزیي دایزُ ضعاع یک ساًت ٍ تشرگتزیي دایزُ تِ ضعاع  10ساًت رسن ضَد
(دایزُ کَچک سفیذ دایزُ دٍم را سرد کٌیذٍ تشرگتزیي دایزُ را ًارًجی ًواییذ،

 6دایزُ تاقیواًذُ را تا ایي سِ رًگ (سفیذ ،سرد ٍ

ًارًجی) رًگ آهیشی ًواییذ.
.10

کٌتزاست رًگ ّای هکول را اًجام دّیذ تا اًتخاب یک جفت اس رًگْای هکول در دٍ طزف ٍ در ًْایت ٍسط رسیذى تِ

خاکستزی فام دار یا تیزُ تِ طَر هثال سثش ٍ قزهش در  7هزتع  3در 3
.11

یکی اس رًگْای اصلی را اًتخاب کٌیذ ٍ کٌتزاست اضثاع را اجزا کٌیذ؟ هثال  4هزتع  2در  2رسن کٌیذ ٍ درجِ خلَظ رًگ

اصلی را یکثار تا سفیذ ،یکثار سیاُ ،یکثار تا خاکستزی ،یکثار تا رًگ هکولص  ،در هزتع ّای جذاگاًِ رًگ آهیشی کٌیذ.
.12

چزخِ رًگ را رسن کزدُ ٍ رًگْا را در جایگاُ خَد قزار دّیذ؟

.13

طیف رًگی تیي دٍ رًگ قزهش ٍ سرد را در  7خاًِ هزتع ضکل ً 2*2طاى دّیذ؟

.14

آرم سیز را رسن کزدُ ٍ رًگی هٌاسة تزای آى اًتخاب کٌیذ (ًطاًِ یک ضزکت َّاپیوایی است)

.15

یک کٌتزاست تِ رًگ را تِ ًوایص تگذاریذ.

.16

تا استفادُ اس رًگ ّای سزد تافتی را تزسین ٍتِ ًوایص تگذاریذ.

.17

یک چزخِ رًگ اس رًگْای اصلی ایجاد ًواییذ.

.18

رًگ ارغَاًی را در چزخِ رًگ تِ ًوایص تگذاریذ.

.19

دٍ رًگ هکول را در کٌار ّن قزار دّیذ.

.20

ضکلی کِ ًواد هادُ هحسَب هی ضَد ٍ دارای ٍسى ٍاستحکام است را تزسین کٌیذ.

.21

ضکلی کِ ًوایطگز حزکتی ًاهتٌاّی ٍ جاٍداًِ است را تِ ًوایص تگذاریذ.

.22

رٍضٌتزیي ٍ درخطاًتزیي رًگ در حالت خلَظ را ایجاد کٌیذ.

.23

رًگْای ثاًَیِ (درجِ دٍم) ٍرًگْای ثالثیِ را در چزخِ رًگ تِ اجزا تگذاریذ.

.24

هطخصات سیز هزتَط تِ چِ رًگی هی تاضٌذ ،آى را ایجاد کٌیذ.

.25

آرام ٍ ضکیثا.درٍى گزا ٍسزد.تسیار عویق ٍ احتزام تزاًگیش

