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 نقاشی روی چوب:  حرفه   

 1ـ1/1/39/26 :كد استاندارد    

 : تعداد      مهارتآزمون كتبی  

مهری ابراهیمی  كوهبنانی  :طراح

 :ممیزان 

 چوب کدام است؟ یرو نقاشیرشته  یشغل هاینهیزم (1

اجرای کارهای تبلیغاتی -الف

یکاربرد یچوب لیوسا یبر رو ینقاش  -ب 

ییمایس یپوسترها ینقاش  -ج 

 تمام موارد  -د 

 ها در دنیا متعلق به چند سال پیش است؟ترین نقاشیقدیمی (2

   سال قبل 00333 -الف

دوهزار سال قبل  -ب 

سه هزار سال قبل  -ج 

هزار سال قبل  -د 

 کنیم؟برای آماده سازی چوب چه خصوصیاتی را بررسی می (3

  رنگ  -الف

 خصوصیت فیزیکی و مکانیکی  -ب 

خصوصیت کاربردی  -ج 

تمام موارد  -د 

 های چوب کدام مورد ماده مقاوم چوب است؟از بین سلول (4

  آوند  -الف

  فیبر  -ب 

ارانشیم  -ج 

تراکتید  -د 

 رنگ چوب به چه چیزی بستگی دارد؟ (5

     میزان تراکم مواد شیمیایی -الف

های درختمواد رنگی و صمغ  -ب 

مواد استخراجی چوب         -ج 

wwتمام موارد فوق  -د 
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 منظور از خواص مکانیکی چوب چیست؟ (6

 وزن چوب  -الف

سختی چوب  -ب 

مقاومت خمشی چوب   -ج 

«ب»و « الف»موارد   -د 

 بادوام ترین گونه در شرایط محیطی گوناگون کدام نوع است؟ (7

 بلوط -الف

راش  -ب 

انجیلی  -ج 

ممرز  -د 

 ترین چوب برای اجرای کارهنری و تزئینی کدام است؟مناسب (8

 بلوط -الف

گردو  -ب 

راش  -ج 

افرا  -د 

-های تحت فشار و حرارت تولید میبا چسب( ساقه پنبه)هایی که از مخلوط ذرات چوب و سایر مواد لینگو به تخته (9

 گویند؟شود چه می

 فیبر -الف

سه الیی  -ب 

نئوپان  -ج 

ام دی اف  -د 

 کنند؟از چسب اوره فرمالدئید برای ساختن چه چیز استفاده می(11

 تخته ام دی اف -الف

کاری چوببرای برجسته  -ب 

نئوپان  -ج 

هیچکدام  -د 

 گویند؟کاری روی چوب را چه میحکاکی و کنده(11

 کاریمنبت -الف

معرق  -ب 

مشبک  -ج 

خراطی  -د 
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 است؟طورکلی چوب از چند الیه تشکیل شدهبه(12

   سه الیه -الف

دو الیه  -ب 

چهار الیه  -ج 

یک الیه  -د 

 گویند؟آورند چه میهای خود رنگ که در روی سطح چوب نقشی را بوجود میبه ترکیبی از چوب(13

 حکاکی چوب -الف

معرق چوب  -ب 

 خاتم کاری   -ج 

مشبک  -د 

 برای معرق چوب کدام یک مناسب نیست؟(14

 گردو -الف

سنجد  -ب 

فوفل  -ج 

سه الیی  -د 

 گویند؟به روکش کردن قطعات چوبی آماده شده براساس طرح مورد نظر چه می(15

 کاریریزه -الف

کاری چوبنازک  -ب 

انجیلی  -ج 

«ب»و « الف»موارد   -د 

 معناست؟پتینه در لغت به چه  (16

 کاریکهنه -الف

کاریترک  -ب 

کاری برجسته  -ج 

هیچکدام  -د 

 برای آماده سازی چوب برای اجرای کار هنری اولین کار چیست؟(17

 کاریبتونه -الف

سنباده کشیدن روی سطح چوب  -ب 

زدن پرایمر  -ج 

wwزدن چسب چوب  -د 
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 بودند؟چه کسانی آغازگر مصورسازی کتاب در ایران (18

 هخامنشیان -الف

مانویان  -ب 

مادها  -ج 

های اولیهانسان  -د 

 نقوش اسلیمی و ختایی چزء کدام نقوش است؟(19

 نقش شکسته -الف

نقوش گردان  -ب 

های مایلنقش  -ج 

نقوش حیوانی  -د 

 در مورد نقش ختایی کدام مورد صحیح است؟ (21

 منسوب به ختن نام شهری در چین -الف

نتوش برگرفته از خرطوم فیل  -ب 

گل و ریحانمعنی به   -ج 

«ج»و « الف»موارد   -د 

 در نقاشی سنتی به معنی ریزه کاری است؟(21

 گل و مرغ -الف

شرفه  -ب 

مینیاتور  -ج 

استیلیزه  -د 

 در انتخاب یک طرح چه چیز در درجه اول اهمیت دارد؟(22

 بررسی موضوع طرح -الف

آمیزی طرحرنگ  -ب 

پتینه کردن طرح  -ج 

کاری طرحبرجسته  -د 

 ترین رنگها برای کا بر روی پلی استرچه رنگهایی است؟یکی از مناسب(23

 رنگهای ویترای -الف

رنگهای گواش  -ب 

اکریلیک  -ج 

wwاکولین  -د 
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 کنیم؟جهت انتقال طرح از چه کاغذی استفاده می(24

 کاغذ موئی -الف

 کاغذ کاربن   -ب 

کاغذ موئی و کاربن  -ج 

کاغذ کالک  -د 

 رنگهای مخصوص چوب کدامند؟(25

 رنگهای فوری -الف

رنگهای جوهری  -ب 

پلی استر  -ج 

تمام موارد  -د 

 حالل رنگهای فوری چیست؟(26

 پلی استر -الف

تینر فوری  -ب 

آب  -ج 

تینر روغنی  -د 

 ضد آب است و حالل آن نیز آب است چیست؟نوعی رنگ که دارای خاصیت (27

 رنگ ویترای -الف

رنگ اکریلیک  -ب 

رنگ گواش  -ج 

پلی استر  -د 

 الکیل دیسکو چگونه است؟ (28

 .نوعی پودر فلزی است -الف

 آید از صدف طبیعی بدست می  -ب 

.آیداز الیاف پالستیکی براق بوجود می  -ج 

.دیسکو گویندپودر طالیی ویسی را   -د 

 گویند؟های مختلف یک طرح با گواش، اکریلیک و آبرنگ به صورت ساده را چه میبه تکنیک پر کردن قسمت(29

 تکنیک تخت -الف

تکنیک گود  -ب 

تکنیک برجسته  -ج 

هیچکدام  -د 

 شود؟پاستا در لغت به چه معناست و برای چه کاری استفاده می(31

 کاریبرجستهبه معنای خمیر و برای  -الف

کاریبه معنای ترک برای پتینه  -ب 

آمیزیبه معنای پاستیل گچی برای رنگ  -ج 

تمام موارد  -د 
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 پاسخنامه
    :حرفه

: كد استاندارد
   : تعداد
 : طراح

 :مميزان 

 د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف

1 26 

2 27 

3 28 

4 29 

5 31 

6 31 

7 32 

8 33 

9 34 

11 35 

11 36 

12 37 

13 38 

14 39 

15 41 

16 
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18 
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