گرافیک سیاه و سفید
 .1تا استفادُ از خطَط (هٌحٌی ٍ افقی ) تا ضخاهت ّای هتفاٍت حذاقل  3ضخاهت در یک کادر  15.15هفَْم
آراهص را ًطاى دّیذ؟
 .2تا استفادُ از خطَط (هٌحٌی ٍ افقی ٍ هَرب ٍ ػوَدی ) تا ضخاهت ّای هتفاٍت حذاقل سِ ضخاهت در یک
کادر  15.15حدن هدازی را ًطاى دّیذ؟
 .3تا استفادُ از سطَح هرتغ ،دایرُ ،هثلث در چٌذ کادر  10.10تافت ایداد کٌیذ؟
 .4در یک کادر 10.10تا استفادُ از خط ٍ سطح ٍ ًقطِ یک اثر ًاهتقارى ایداد کٌیذ؟
 .5در یک کادر 10.10ریتن هَخی را تا استفادُ از خط ٍ سطح ایداد کٌیذ؟
 .6در یک کادر 10.10ریتن هتٌاٍب را ایداد کٌیذ ؟
 .7در یک کادر 10.10ریتن یکٌَاخت را ایداد کٌیذ ؟
 .8در یک کادر 10.10ریتن تکاهلی را ایداد کٌیذ؟
 .9در یک کادر 15.15تا استفادُ از سطَح هٌْذسی ٍ غیر هٌْذسی ٍ ًقاط ٍ خطَط ترکیة تٌذی هٌاسة ایداد
کٌیذ؟
.10

دایرُ ای را ترسین کٌیذ ٍ تا استفادُ از ترام ًقطِ ٍ ایداد سایِ رٍضي حدن هدازی ایداد کٌیذ؟

.11

آرم ترای یک هَسسِ چاج ٍ ًطر طراحی کٌیذ ٍ در کادر  10.10تا راپیذ اخرا کٌیذ؟

.12

آرم ترای یک گالری ٌّری طراحی کٌیذ ٍ در کادر  10.10تا راپیذ اخرا کٌیذ؟

.13

در یک کادر  15.15حدن تا استفادُ از تدوغ ٍ پراکٌذگی ًقاط تِ ٍسیلِ ی راپیذ ریسش را ًطاى

دّیذ.
.14

استفادُ از خطَط (هٌحٌی ٍ افقی) تا ضخاهت ّای هتفاٍت حذاقل

 3ضخاهت در یک کادر

15.15هفَْم آراهص را ًطاى دّیذ.
.15

در یک کادر  10.10تا استفادُ از خط ٍ سطح ٍ ًقطِ یک اثر ًاهتقارى ایداد کٌیذ؟

.16

در یک کادر  10.10ریتن هَخی را تا استفادُ از خط ٍ سطح ایداد کٌیذ؟

.17

در یک کادر  10.10ریتن هتٌاٍب را ایداد کٌیذ؟

.18

در یک کادر  10.10ریتن یکٌَاخت را ایداد کٌیذ؟

.19

دایرُ ای را ترسین کٌیذ ٍ تا استفادُ از ترام ًقطِ ٍ ایداد سایِ رٍضي حدن هدازی ایداد کٌیذ

.20

آرم ترای یک هَسسِ چاج ٍ ًطر طراحی کٌیذ ٍ در کادر  10.10تا راپیذ اخرا کٌیذ

.21

در یک کادر  15.15تا استفادُ از ًقاط حرکت را ًطاى دّیذ؟

.22

در چٌذ هرحلِ یک ًقطِ را در یک کادر خایگسیي ًواییذ.تطَریکِ تترتیة هؼاًی زیر را القا کٌٌذ.

الف)حس سٌگیٌی
ب)حس سثکی

ج)هیل تِ سکَى ٍ آراهص
.23

تا تَخِ تِ تَضیحات زیر ریتن هَرد ًظر را اخرا کٌیذ.

.24

در ایي ًَع ریتن یک تصَیر یا یک ػٌصر تصری از یک هرتثِ ٍحالت خاظ ضرٍع ضذُ ٍتِ تذریح

تا تغییراتی تِ ردیف یا حالت تازُ تر هی رسذ.
.25

تَسیلِ خطَط تحریک ٍػذم ایستایی را ترسین کٌیذ.

.26

در یک کادر 10* 10تَسیلِ خط ایداد دٍری ٍ ًسدیکی کٌیذ.

.27

ضذیذتریي کٌتراست تِ رًگ را ایداد ًواییذ.

.28

تِ ٍسیلِ هرتغ .هثلث .دایرُ دٍ ترکیة تٌذی هٌاسة تسازیذ.

.29

تا استفادُ از ًقطِ ٍخط تِ یک تؼادل هتقارى ترسیذ.

.30

یک ریتن هتٌاٍب را اخرا کٌیذ.

.31

یک کادر ترای ٍسؼت دریا ترسین ًواییذ.

.32

تا استفادُ از ترکیة خطً.قطِ ٍ سطح یک حدن ایداد کٌیذ.

