
Exam   Project:   Peer   feedback الفنون   البصریة   -   مشروع   االمتحان   ردود   األقران:   النسخة   العربیة 
 
Person   giving   feedback: الشخص   الذي   یعطي   مالحظات 
 
Name   of   ar�st: اسم   الفنان 

___/10 
 
 

Quality   of   observa�on   جودة   المراقبة
Consider: عت��� 

How   and   where   can   their   level   of   detail   improve? �   مستوى   التفاص�ل؟  ك�ف   وأين   �مكن   تحس��
How   and   where   can   their   propor�on   (shapes   and   sizes)   improve? �   �س�تهم   (األش�ال   واألحجام)؟  ك�ف   وأين   �مكن   تحس��
How   and   where   can   their   overall   observa�on   improve? �   المراق�ة   العامة؟  ك�ف   وأين   �مكن   تحس��

 
Quality   of   drawing/pain�ng   technique   جودة   الرسم   /   تقنیة   الرسم
Consider: عت��� 

How   and   where   can   they   improve   their   use   of   contour,   detail,   and   propor�on? 
�   استخدامها   لل�فاف   والتفاص�ل   وال�س�ة؟  ك�ف   وأين   �مكن   تحس��

How   and   where   can   they   improve   their   smoothness   and   blending   from   light   to   dark? 
�   نعومة   وم�ج   من   الضوء   إ�   الظالم؟  ك�ف   وأين   �مكن   أن   تحس��

How   and   where   can   they   mix   and/or   apply   their   paint   more   carefully   or   complexly?  
 ك�ف   وأين   �مكن   أن   م��ــــج   و   /   أو   تطبيق   الطالء   أ���   �عنا�ة   أو   معقدة؟

How   and   where   can   their   brushstrokes,   pencil   lines   be   more   interes�ng   or   expressive? 
ة؟  ك�ف   وأين   �مكن   أن   الفرشاة،   وخطوط   قلم   رصاص   تكون   أ���   إثارة   لالهتمام   أو   مع��

How   and   where   can   they   create   more   effec�ve   textures? 
 ك�ف   وأين   �مكن   أن   تخلق   القوام   أ���   فعال�ة؟

How   and   where   can   they   improve   the   quality   of   the   lights   and   darks   in   their   work? 
�   عملهم؟

�   نوع�ة   األضواء   والخدوش   ��  ك�ف   وأين   �مكن   تحس��
 
Clay   Technique   تقنیة   الطین
Consider: عت��� 

How   and   where   can   the   ar�st   ensure   that   their   project   is   strong   and   stable? 
وعهم   قوي   ومستقر؟  ك�ف   وأين   �مكن   للفنان   التأ�د   من   أن   م��

How   and   where   can   the   ar�st   improve   the   smoothness   or   texture   of   the   surface   quality? 
�   نعومة   أو   �سيج   من   نوع�ة   السطح؟  ك�ف   وأين   �مكن   للفنان   تحس��

How   and   where   can   the   ar�st   improve   how   the   clay   object   feels   in   the   hand? 
�   ال�د؟

��   � �   ك�ف   �شعر   ال�ائن   الط��  ك�ف   وأين   �مكن   للفنان   تحس��
How   and   where   can   the   ar�st   improve   the   quality   of   their   carving? 

�   نوع�ة   نحتهم؟  ك�ف   وأين   �مكن   للفنان   تحس��
 
Portraiture   فن   التصویر
Consider: عت��� 

How   and   where   can   the   ar�st   make   their   portrait   more   detailed,   realis�c,   and   lifelike? 
 ك�ف   وأين   �مكن   للفنان   جعل   صورتهم   أ���   تفص�ال،   واقع�ة،   ونا�ض   �الح�اة؟

How   and   where   can   the   ar�st   improve   the   quality   of   their   observa�on? 
�   نوع�ة   مالحظتهم؟  ك�ف   وأين   �مكن   للفنان   تحس��

How   and   where   can   the   ar�st   improve   specific   parts   of   the   face? 
�   أجزاء   معينة   من   الوجه؟  ك�ف   وأين   �مكن   للفنان   تحس��

How   and   where   can   the   ar�st   show   specific   parts   of   their   subject’s   personality? 
 ك�ف   وأين   �مكن   للفنان   إظهار   أجزاء   معينة   من   شخص�ة   موضوعهم؟



Composi�on   تكوین
Consider: عت��� 

How   can   where   can   they   add   more   to   make   the   artwork   feel   more   complete?  
�   �شعر   أ���   ا�تماال؟  ك�ف   �مكن   أن   تض�ف   الم��د   لجعل   العمل   الف��

What   and   where   does   the   ar�st   have   to   improve   the   fullness   of   the   background   or   foreground? 
�   امتالء   الخلف�ة   أو   المقدمة؟  ماذا   وأين   الفنان   لد�ه   لتحس��

What   and   where   do   they   have   to   do   things   to   ensure   will   finish   on   �me?  
�   الوقت   المحدد؟

 ماذا   وأين   عليهم   أن   �فعلوا   أش�اء   لضمان   االنتهاء   ��
What   and   where   do   they   have   to   do   things   to   ensure   that   their   composi�on   is   non-central?  

 ماذا   وأين   عليهم   أن   �فعلوا   أش�اء   لضمان   أن   تك��نهم   غ��   مركزي؟
What   and   where   do   they   have   to   do   things   to   ensure   that   their   composi�on   is   well-balanced   with   respect   to 

texture,   shape,   line,   light   and   dark,   and   colour?  
 ماذا   وأين   عليهم   أن   �فعلوا   أش�اء   لضمان   أن   �كون   تك��نهم   متوازنا   �ش�ل   ج�د   ف�ما   يتعلق   �ال�سيج   والش�ل   والخط   والضوء   والظالم   واللون؟

How   and   where   should   they   change   their   colours   to   match   their   colour   scheme? 
�   أن   تغ��   ألوانها   لت�ناسب   مع   نظام   األلوان   الخاصة   بهم؟

 ك�ف   وأين   ي����
How   well-balanced   is   the   project   three-dimensionally   (if   a   3D   project)? 

�   األ�عاد)؟
وع   ثال�� �   األ�عاد   (إذا   �ان   الم��

وع   �ش�ل   ثال��  ما   مدى   توازن   الم��
How   well-balanced   does   the   object   feel   in   the   hand   when   held   and   handled   (if   a   3D   project)? 

�   األ�عاد)؟
وع   ثال�� �   ال�د   عند   عقدە   والتعامل   معه   (إذا   �ان   الم��

 ما   مدى   التوازن   المتوازن   الذي   �شعر   �ه   الجسم   ��
 
 
 
Sense   of   depth   الشعور   العمق
Consider: عت��� 

How   and   where   can   the   ar�st   use   converging   lines,   single   or   two-point   perspec�ve   be�er? 
�   من   نقطة   أفضل؟  ك�ف   وأين   �مكن   للفنان   استخدام   خطوط   التقارب،   وجهة   نظر   واحدة   أو   اثن��

How   and   where   can   they   use   warm   and   cool   colours   to   create   a   be�er   sense   of   depth? 
 ك�ف   وأين   �مكن   أن   �ستخدم   األلوان   الدافئة   و�اردة   لخلق   شعور   أفضل   من   العمق؟

How   and   where   can   they   use   high   and   low   intensity   colours   to   create   a   be�er   sense   of   depth? 
 ك�ف   وأين   �مكن   أن   �ستخدم   األلوان   كثافة   عال�ة   ومنخفضة   لخلق   شعور   أفضل   من   العمق؟

How   and   where   can   they   use   high   and   low   contrast   to   create   a   be�er   sense   of   depth? 
 ك�ف   وأين   �مكن   أن   �ستخدم   الت�اين   العا��   والمنخفض   لخلق   شعور   أفضل   من   العمق؟

How   and   where   can   they   use   high   and   low   detail   to   create   a   be�er   sense   of   depth? 
 ك�ف   وأين   �مكن   أن   �ستخدم   التفاص�ل   العال�ة   والمنخفضة   لخلق   شعور   أفضل   من   العمق؟

 
 
 
Pa�ern   and   design   نمط   والتصمیم
Consider: عت��� 

How   and   where   can   the   ar�st   create   more   detailed,   accurate,   and   life-like   pa�erns? 
 ك�ف   وأين   �مكن   للفنان   خلق   أنماط   أ���   تفص�ال   ودق�قة،   والح�اة؟

How   and   where   can   they   base   their   pa�erns   and   design   in   observa�on   and   image   research? 
�   المراق�ة   و�حوث   الصور؟

 ك�ف   وأين   �مكن   أن   �س�ند   أنماطها   وتصم�مها   ��
How   and   where   can   they   create   a   more   complex   and   beau�ful   designs   and   pa�erns? 

 ك�ف   وأين   �مكن   أن   تخلق   تصام�م   وأنماط   أ���   تعق�دا   وجم�لة؟
How   and   where   can   they   create   a   wider   variety   of   pa�erns   and   designs? 

 ك�ف   وأين   �مكن   أن   تخلق   مجموعة   واسعة   من   أنماط   والتصام�م؟
 
 
  



Texture   الملمس
Consider: عت��� 

How   and   where   can   the   ar�st   create   more   detailed,   accurate,   and   life-like   textures? 
 ك�ف   وأين   �مكن   للفنان   خلق   القوام   أ���   تفص�ال   ودق�قة،   والح�اة   �ش�ه   الح�اة؟

How   and   where   can   they   observe   realis�c   textures   more   closely   to   improve   their   artwork? 
؟ � �   عملهم   الف��  ك�ف   وأين   �مكنهم   مراق�ة   القوام   الواقع�ة   �ش�ل   أوثق   لتحس��

How   and   where   can   they   use   a   wider   variety   of   textures? 
 ك�ف   وأين   �مكنهم   استخدام   مجموعة   متنوعة   من   القوام؟

How   and   where   can   they   improve   the   quality   of   the   textures   in   a   specific   area? 
�   منطقة   معينة؟

�   نوع�ة   القوام   ��  ك�ف   وأين   �مكن   تحس��
 
 
Be   specific:   say    WHERE    it   is,   and    WHAT   they   should   DO   /   WHAT   is   going   well 

 كن   محددا:   قل   أین   ھو،   وماذا   یجب   أن   تفعل   /   ما   یسیر   على   ما   یرام
Example:  مثال

“ You   can   make   the    texture   in   his   hair    better   by    observing   the   shapes   of   the   lights   and   darks “ 
�   شعرە   أفضل   من   خالل   مراق�ة   األش�ال   من   األضواء   و   داركس"

 "�مكنك   جعل   الملمس   ��

 
 
 
You   should   answer    any   six   questions    in   this   assignment. 

 یجب   علیك   اإلجابة   على   أي   ستة   أسئلة   في   ھذه   المھمة.
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


