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 عشاحی گشافیک سًگی 

 کذام یک اص اتضاسّای صیش تِ هؼٌی ؿؼسـَ هی تاؿذ؟- 1

 هذاد ؿوؼی( هذاد سًگی                     د(آتشًگ                     ج(                      بگَاؽ(الف

 جْر کاس تا هذاد سًگی تْسش اػر دس اتسذا اص کذام اتضاس تشای زوشیي اػسفادُ کشد؟-2

 خَدکاس (                  دهذاد هؼوَلی  (  جهذاد سًگی               (هذاد ؿوؼی               ب(الف

 زؼشیف کالط کذام اػر؟-3

 تِ هؼٌی جوغ کشدى اتضاسّای هخسلف کاسی تشای ایجاد یک عشح اػر                         (الف

 تِ هؼٌی زجضیِ زلَیشّای زشکیثی اػر  ( ب

 تِ هؼٌی تافر تٌذی سًگ ّای عشاحی ؿذُ اػر                            (ج

  تِ هؼٌی چؼثاًذى هلالح ٍ هَاد هخسلف جْر ایجاد عشح جذیذ اػر (د 

 قؼور حؼاع فیلن ّای سًگی اص چٌذ تخؾ زـکیل ؿذُ اػر - 4

 چْاس  (                       دػِ (جدٍ                    ( یک                     ب (الف

 کذام یک اص اتضاس ّای صیش زاثیش گزاس اػر- 5

 هیض ًَس ( خشدُ ًقاؿی                  د (                    جهذاد (بکاغز                        (الف 

  دسجِ اػر 30ٍ60ٍ45ٍ90کذام یک اص اتضاس ّای صیش داسای صٍایای - 6

 Tخظ کؾ ( خظ کؾ               د  (گًَیا                ج (                     بًقالِ  (الف

 کذام گضیٌِ اص زکٌیک ّای گشافیک ًوی تاؿذ - 7

 چاج دػسی ( ػکاػی                د (                        جهؼواسی (بعشاحی        (الف

 كفحِ آسایی تشای کساب ٍ ًـشیِ جضء کذام حیغِ ٍ زخلق گشافیک هی تاؿذ - 8

 ّیچ کذام( ّش دٍ                   د ( زلَیش ػاصی                  ج (                  باسزثاط تلشی (الف

 کذام یک اص اتضاس صیش تا فـاس دػر قَذ سًگ سا زـذیذ یا ضؼیف هی کٌذ - 9
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  هذاد سًگی (دآتشًگ                      ( خاػسل                    ج ( گَاؽ         ب–الف 

 تشای ػشیغ زش خـک ؿذى سًگ سٍغي اص چِ هادّای اػسفادُ هی ؿَد - 10

  زشتاًسیي (دآب               ( تٌضیي                   ج(سٍغي تشصک                    ب  (الف

 اقؼام سًگ کذام اػر؟ - 11

 ّیچکذام( آفساتی ٍ غیش آفساتی          د (             جًَسی ٍ جؼوی (بًَسی ٍ غیش ًَسی       (الف

 هٌثغ اكلی سًگ ّای ًَسی چیؼر؟ - 12

 هَسد الف ٍ ج  (                        دخَسؿیذ (جٍجَد ًذاسد                    ( هاُ                ب (الف

 اًَاع سًگْای جؼوی سا ًام تثشیذ - 13

 گَاؽ ٍ ًَس ػفیذ( سًگ سٍغي ٍ قلوَ       د( گَاؽ ٍ قلن هَ           ج (      بگَاؽ ٍ سًگ سٍغي(الف 

 تا زشکیة سًگْای اتی ٍ ػثض چِ سًگی زَلیذ هی ؿَد؟- 14

 ػفیذ ( قشهض                          د( صسد                   ج (                  بفیشٍصُ ای(الف 

 ػِ سًگ اكلی چاج چِ سًگْایی ّؼسٌذ ؟- 15

 قشهض-  اتی –صسد (      دػیاى-  هاطًسا–صسد  (جتٌفؾ    -ًاسًجی - صسد ( اتی          ب- ػثض- قشهض (الف

 تِ سًگْایی کِ هخلَط کشدى دٍ یا چٌذ ًَع هشکة دیگش تذػر تیایذ چِ هی گَیٌذ - 16

 اكلی  (                   دهَضؼی (جخشداصؽ ؿذُ                 ( زقلثی               ب (الف

 دس چِ ًَع اص چاج هاؿیي ّا تِ هاؿیي ّای خـر ٍ سٍصى هؼشٍفٌذ؟- 17

 چْاس سًگ ( ػِ سًگ                  د (                  جدٍ سًگ (بیک سًگ                  (الف

 چِ کؼی خغ اص آصهایؾ صیاد فْویذ کِ ًَس ػفیذ زشکیثی اص زوام سًگْای هَجَد دس سًگیٌکواى اػر - 18

 فاساتی  ( اسػغَ                    د( اهیشهحوذ ستاًی               ج (              بالف ًیَزي

 هیلی هیکشٍى سا دسک کٌذ........... زا......... چـن اًؼاى قادس اػر فقظ عَل هَجْای تیي- 19

 800زا 300(                    د800زا 400(                    ج700زا 400 (ب               700زا 300 (الف
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اص دیذگاُ چاخی ػِ گشٍُ کلی سًگ کِ تشاػاع ًَع تاص افشیٌی ٍ ػاخر عثقِ تٌذی هی ؿًَذ کذام - 20

 اًذ؟

 خشداصؽ ؿذُ  - سًگْای هکول ٍ هَضؼی(هَضؼی                        ب- سًگْای زقلثی ٍ هکول  (الف

 خشداصؽ ؿذُ زقلثی-  سًگْای اكلی (                  دسًگْای زقلثی ٍ خشداصؽ ؿذُ ٍ هَضؼی (ج

 ػٌلش اكلی کاس ٌّشهٌذاى ًقاؽ چِ هی تاؿذ؟-21

 آب(سٍغي                      د(چاج                        ج (                بسًگ (الف

 کذام یک اص سًگْای صیش جضئء سًگ ثاًَیِ اػر؟-22

 قشهض  (                      دػثض (جصسد                    ( آتی                    ب(الف

 اص زشکیة سًگ آتی تا صسد چِ سًگی زَلیذ هی ؿَد ؟- 23

 قشهض  (                   دػثض ( جًاسًجی                (تٌفؾ                  ب(الف 

 تِ کیفیر سًگیي تَدى سًگْا چِ هی گَیٌذ - 24

 ّیچ کذام  (                   دّش دٍ هَسد (جفام                     ( زِ سًگ                  ب (الف 

دسجِ ای اص سٍؿٌی یک سًگ اػر کِ اى سا اص دسجِ دیگشی اص سٍؿٌی یا زیشگی ّواى سًگ هسوایض - 25

 .هی کٌذ

  دسخـٌذگی (دکٌسش اػر                    ( ؿذذ                   ج (خلَف                  ب–الف 

 کذام دػسِ اص سًگْای صیش گشم هی تاؿٌذ؟- 26

 ػثض ٍ آتی ( ػثض ٍ صسد                    د (               جصسدٍ قشهض (بقشهضٍ آتی                 (الف

 اٍلیي ًوَداس سًگ دایشُ ؿکل سا اٍلیي تاس چِ کؼی تَجَد آٍسدُ اػر؟- 27

 ًیَزي (داهیشهحوذ ستاًی                     ( ًشیواى صاسع                   ج (فاساتی             ب–الف 

 سًگْای اكلی کذام اًذ؟- 28

 ّیچ کذام( ػفیذ                   د- قشهض- آتی( ػفیذ       ج- صسد- آتی(           بقشهض- صسد- آتی (الف 
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 هٌظَس اص زِ سًگ یا فام چیؼر؟- 29

  کیفیر سًگ (دًَع سًگ          ( ؿفافیر سًگ           ج( کویر سًگ                ب (الف

 ػِ خلَكیر اكلی سًگْا کذام اًذ ؟- 30

 دسخـٌذگی ٍ خلَف - خام (بسٍؿٌی ٍ خلَف                          -  زیشگی (الف

 ّیچ کذام ( دسخـٌذگی ٍ ؿفافیر                         د–خام  (ج

 هکول سًگ قشهض چِ سًگی اػر - 31

 تٌفؾ (صسد                   د( آتی                 ج (                   بػثض(الف

 .....زؼشیف سًگْای ّن جَاس- 32

 سًگْایی ّؼسٌذ کِ دس دایشُ سًگ هسقاتل یکذیگش قشاس هیگیشًذ (الف 

 تِ ّش دػسِ ػِ زایی اص سًگ ّا گفسِ هی ؿَد کِ دس کٌاس ّوذیگش دس دایشُ سًگ قشاس هی گیشًذ  (ب

 ّیچ کذام( تِ سًگْای هکول ّوذیگش هی گَیٌذ                                             د(ج

 هکول سًگ صسد چِ سًگی اػر -33

 تٌفؾ   (  دآتی                       ( قشهض                       ج( ػثض                      ب (الف

 سًگْای هکول چِ ًَع سًگْایی ّؼسٌذ - 34

 سًگْایی کِ هَاصی ّن ّؼسٌذ  ( اًْایی کِ ؿثیِ ّن ّؼسٌذ               ب (الف

 سًگْایی کِ چـن سا اریر هی کٌٌذ  (            دسًگْایی کِ دس هقاتل یکذیگشًذ (ج

 اكل هکول تَدى اص اكَل کذام فلؼفِ اػر - 35

 زائَئیؼن(دسًؼاًغ                    ( فلؼفِ افالعَى             ج (الف اػدشػیًَیؼر        ب

 اكل هکول دس کذام اص هَاسد صیش ًقؾ حیازی ایفا هی کٌذ -36

  الف ٍ ب (دگیاُ ؿٌاػی                  ( عة چیٌی              ج (ػساسُ ؿٌاػی                ب–الف 

 ........تشای ایجاد یک ّاسهًَی جزاب تیي سًگ هسضاد تایذ- 37
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 سًگْای اكلی ٍ دسجِ ػشدی ٍگشهی سا تـٌاػین (بسًگ اكلی سا تـٌاػین       (الف

 ّیچکذام اص ایي ػَاهل تشای ایجاد ّاسهًَی الصم ًیؼر( اتسذا زضاد هَصٍى ّش سًگ سا خیذا کشد       د (ج

 اػسفادُ کٌین ............. تشای سػیذى تِ تیـسشیي هیضاى کٌسش اػر تایذ اص هکول ّای - 38

 قؼوسی 4(                       دقؼوسی2(جقؼوسی                      3(یک قؼوسی                  ب (الف

 کٌسشاػر سًگ سا زؼشیف کٌیذ ؟- 39

 افضایؾ دسخـٌذگی سًگ سا گَیٌذ ( ؿثاّر تیي سًگْا سا گَیٌذ                                ب (الف 

 تِ هؼٌای زضاد ٍ هقایؼِ هیاى سًگْا هی تاؿذ (دفقظ تِ هؼٌای زضاد تیي سًگْاػر                         (ج

 کذام یک اص کٌسشاػر ّای صیش جضء ّفر گاًِ کٌسش اػر ًیؼر - 40

 خام( کویر                         د(                       جٍصى (بکیفیر                    (الف

 ؿذیذزشیي کٌسشاػر زِ سًگ هیاى چِ سًگْایی ٍجَد داسد - 41

 آتی- ًاسًجی- قشهض( ػثض            د- آتی - صسد( آتی      ج-ػثض - قشهض (          بآتی- صسد- الف قشهض

 کذام یک اص هٌاتغ صیش داسای ًَس هلٌَػی ّؼسٌذ - 42

 ّیچ کذام (               دالهح زٌگؼسي( هاُ            ج (خَسؿیذ          ب–الف 

 چِ ًَػی اص کٌسشاػر تِ كَسذ رٌّی ٍ زَػظ دیذ تیٌٌذُ ایجاد هیـَد - 43

 کیفیر  (                  دّن صهاى (جگشم                     -  ػشد( هکول                     ب (الف

 ٌّشهٌذاى گشافیک تشای جلة زَجِ هـسشیاى اص چِ چیضی اػسفادُ هی کٌٌذ - 44

 الف ٍ ب ( الهح                       د (                   جػٌگ (بازیکر                 (الف

 ساهثشاًذ تشای اثش گزاسی کاس اص چِ کٌسشاػسی تْشُ گشفسِ اػر؟- 45

 ػایِ ّای زیشُ سٍؿي ( زیشگی ٍ ػشدی سًگْا        د( زضاد سًگْا         ج (       بسٍؿٌی- زیشگی (الف 

اگش دٍ سًگ صسد ٍ تٌفؾ دس کٌاس یکذیگش قشاس تگیشًذ ٍػؼر ػغح کذام سًگ تیـسش ٍ چٌذ تشاتش - 46

 هیثاؿذ 
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 تشاتش2تٌفؾ  (د تشاتش            3تٌفؾ  ( تشاتش             ج3صسد  (تشاتش                  ب2 صسد –الف 

 ػَاهل هَثش دس کٌسشاػر کذام اًذ- 47

 ّوِ هَاسد (د هیضاى تضسگی ػغح تا لکِ سًگی     ( خلَف سًگ    ج  (الف هیضاى دسخـٌذگی     ب

 کٌسشاػر ّوضهاى ًاؿی اص زاثیش ػوَهی سًگْا تش سٍی کذام یک اص احؼاع اػر ؟- 48

 الهؼِ (                 دتیٌایی (جتؼاٍایی                      ( ؿٌَایی                      ب (الف

 تِ زؼادل ٍ زَاصى تیي قذسذ ّای سًگی چِ هی گَیٌذ؟- 49

 کالط( زشکیة                د( کٌسشاػر                         ج (                    بّاسهًَی (الف

 کذام یک اص هَاسد صیش تشای سًگ ّا ّاسهًَی ایجاد هیکٌذ - 50

 ّوِ هَاسد  (دػِ گاًِ تَدى                  ( هسـاتِ تَدى      ج( هکول تَدى                    ب (الف

 دس دایشُ سًگ تِ سًگ ّایی کِ چْاس ػذد تَدُ دٍتِ دٍ ًیض هکول ّؼسٌذ چِ هی گَیٌذ- 51

 دایشُ ( هشتغ                      د( لَصی                   ج (                   بهؼسغیل (الف

 کذام یک اص سًگْای صیش دس حالر خلَف سٍؿي زشیي ٍ دسخـاًسشیي سًگْاػر ؟- 52

 ًاسًجی  (                       دصسد (جآتی                     ( قشهض                   ب (الف

 کذام یک اص سًگْای صیش آسام ٍ ؿکیثا جلَُ هی کٌذ ؟- 53

 صسد (                      دآتی (جػثض                    ( قشهض                   ب (الف

 کذام یک اص هَاسد صیش زؼشیف هٌاػثی تشای سًگ تٌفؾ اسائِ هی کٌذ ؟- 54

 تلَؽ جَاًی ًـاط ؿاداتی ٍ  ػشخَؿی اػر  (                           بهشهَص ٍ اتْام تشاًگیض اػر(الف 

 آسام ٍ ؿکیثا جلَُ هی کٌذ ( تْاس سٍیؾ عثیؼر اػر                                د(ج

 کذام ؿکل صیش تِ ػٌَاى ًواد هادُ هحؼَب ؿذُ ٍ داسای ٍصى ٍ اػسحکام اػر؟-55

 ّشم( هثلث                        د (                     جهشتغ ( بدایشُ                    (الف

 کذام ؿکل ًوایـگش حشکسی ًاهسٌاّی ٍ جاٍداًِ اػر؟- 56
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 دایشُ(دهخشٍط                          ( کشُ                   ج( هشتغ                       ب (الف

 دس صهیٌِ ػیاُ خلَف ٍ دسخـؾ خَد سا تِ ًوایؾ هی گزاسد؟............ سًگ- 57

 تٌفؾ ( اسغَاًی                        د( ًاسًجی                         ج (                     بآتی (الف

 دس ًقاؿی ٍ عشاحی حجن تِ چِ ٍػیلِ ای القا هیـَد؟- 58

 ّیچکذام –            د الف ٍ ب (جزغییش ؿکل ٍ اًذاصُ اؿکال   ( ػایِ سٍؿي ٍ سًگ      ب (الف

 ٍیظُ ػغَح دٍ تؼذی اػر ٍ فقظ اص عشیق چـن هی زَاى آى سا ؿٌاخر .......... تافر- 59

 الف ٍ ب ( ّیچ کذام                       د  (             جتلیشی (بزشػیوی               (الف

 کذام یک اص سٍؽ ّای ایجاد تافر تلشی ًوی تاؿذ؟- 60

 ساخیذ   ( دخشاؿیذى                     ( چاج اؿیا             ج( عشاحی ٍ ًقاؿی            ب (الف

 زکٌیک اػکشاچ تشد جضء کذام یک اصسٍؽ ّای تافر تلشی هی تاؿذ؟- 61

 خاػسل سٍغٌی  ٍ ازَ (                                  بعشاحی ٍ ًقاؿی (الف 

 آب سًگ ٍ آب هشکة( سًگ سٍغي  ٍ آب                                  د (ج

 سا اسائِ هی کٌذ......کذام یک اص جْر ّای سًگ صیشاحؼاع اص آساهؾ ، هشگ ، ٍصى ٍ- 62

 جْر هذٍس(جْر هایل          د( جْر ػوَدی       ج (           بجْر افقی (الف 

 کذام زؼشیف تشای جْر هَسب سًگ كحیح هی تاؿذ؟-63

    ایجادحشکر هی کٌذ(بایجادحشکر ًوی کٌذ                                          (الف

 ایجاد اػسقاهر ًوی کٌذ(ایجاد اػسقاهر هی کٌذ                                       د (  ج

 کذاهیک اصجْر ّای سًگ صیش،حشکسی تِ دسٍى ٍهشکضایجاد هی کٌٌذ؟- 64

 ػوَدی(                           دهذٍس ( جافقی                              (هایل                           ب(الف

 کذام یک اصگضیٌِ ّای صیشؿاهل زکشاسهٌظن ٍ ّواٌّگ ػٌاكشعثیؼی ٍزجؼوی اػر؟- 65

 جْر(زشکیة                        د(                              جسیسن(بزکشاس                            (الف
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 اًَاع سیسن سا ًام تثشیذ؟-66

 سیسن دسجْر           - سیسن دسزشزیة(            بسیسن دسزشزیة- سیسن دسزکشاس(الف

  سیسن دسفضا–سیسن دسزشزیة (سیسن دسجْر              د- سیسن دسزکشاس( ج

 ًظن سیسویک اصؽ سًگْا چِ صهاًی حاكل هیـَد؟- 67

  تشاػاع زَالی ّای دسجِ تٌذی ؿذُ قشاستگیشًذ(بصهاًی تشاػاع زشزیة دسجِ تٌذی هیـَد            (الف

 تشاػاع ًظن دسفضا تاؿٌذ(تشاػاع جْر دسجِ تٌذی ؿذُ تاؿٌذ                د(ج

 زَالی سیسویک هی زَاًذ تشچِ اػاػی ًوایؾ دادُ ؿَد؟- 68

كشفا تِ كَسذ زغییشزذسیجی گاهْای اسصؽ سًگی      (تا فَاكل کاهال هـخق ٍٍاضح            ب(الف

 هَاسد الف ٍب(دتلَسذ زیشُ ٍ سٍؿي                         (ج

 اگشسًگ دسجْر ػوَدی تِ کاسگشفسِ ؿَد تیاًگشچیؼر؟- 69

 زوشکض(                    داسزفاع(جػکَى                 (آساهؾ                    ب(الف
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