
Criteria for your finished Depth Drawing:
Technique: Shading & detail
Shape, contour, smoothness, gradients

Technique: Sense of depth
Changing detail & contrast for near/far

Composition
Complete, full, finished, balanced

Depth Drawing
 
____/10 Idea development 

____/10 Peer feedback

Current Mark =Navon Situ, Fall 2022

Brigid Libadia, Fall 2022

Aresky Novelo Espinosa, Fall 2022

Ocean MacAdam, Fall 2022

Mostafa Mahmoud, Fall 2022

Ashanti Sarmiento, Fall 2022

Sadie Buxton, Fall 2022

Ashfin Azhar, Fall 2022

Zoe Radford, Fall 2022

Linnea Brodin, Fall 2022



Depth drawing evaluation
تقییم رسم العمق

Tathmini ya kina ya kuchora.
深度绘图评估

Lalim pagguhit pagsusuri
Avaliação de desenho de profundidade
ग�हराई �ाइंग म�ूयांकन
Nirxandina Dirêjkirina Kûrahiyê
Evaluación de dibujo de profundidad
깊이 도면 평가

Qiimaynta sawirka qoto dheer
Tiefenzeichnung Evaluation.
深さ描画評価

Đánh giá vẽ sâu
การประเมนิผลการวาดภาพเชงิลกึ

ارزیابی عمق طراحی
Оцінка малювання глибини

د انحراف �ا�کي ارزونھ

Shading, proportion and detail: Proportion, contour, deep blacks, smoothness, and blending
العمیقة، نعومة، ومزجنسبة، كونتور، األلوان السوداءالتظلیل والنسبة والتفاصیل:

Shading, uwiano na maelezo: uwiano, contour, rangi nyeusi nyeusi, urembo, na kuchanganya
阴影，比例和细节：比例，轮廓，深黑色，光滑度和混合

Shading, proporsyon at detalye: proporsyon, tabas, malalim na itim na kulay, kinis, at blending
Sombreamento, proporção e detalhes: proporção, contorno, cores negras profundas, suavidade e mistura
छायांकन, अनपुात र �ववरण: अनपुात, अनपुात, ग�हरो कालो र colors ह�, �च�लोपन, र �म��त
Shading, Proportion û Hûrgelan: Rêjeya, Rêz, Kevir, Reşên Reş, Reş, û Blending
Sombreado, proporción y detalle: proporción, contorno, colores negros profundos, suavidad y mezcla
음영, 비율 및 세부 사항 :비율, 윤곽선, 깊은 검은 색, 부드러움 및 혼합
Shahaadada, saamiga iyo faahfaahinta: saamiga, dusha, midabada madow, jilicsanaanta, iyo isku-darka
Schattierung, Anteil und Detail: Anteil, Kontur, tiefe schwarze Farben, Glätte und Mischung
シェーディング、比率および細部：割合、輪郭、深黒色、滑らかさ、およびブレンド

Shading, tỷ lệ và chi tiết: Tỷ lệ, đường viền, màu đen sâu, độ mịn và pha trộn
การแรเงาสดัสว่นและรายละเอยีด: สดัสว่น, รปูรา่ง, สดํีาลกึ, เรยีบเนยีนและการผสม

سفید عمیق، صاف و مخلوطکانتور، رنگ سیاه وسایھ زنی، نسبت و جزئیات: نسبت،
Затінення, пропорція та деталізація: Частка, контур, глибокі чорні кольори, гладкість та змішування

رن�ونھ، نرم او ترکیبسمون، ژور تورسیوري کول، تناسب او توضیحات: تناسب،

Sense of depth: Changing focus, contrast, size, and perspective
تغییر التركیز والتباین والحجم والمنظورإحساس العمق:

Sense ya kina: Kubadilisha lengo, tofauti, ukubwa, na mtazamo
深度感：改变焦点，对比，大小和观点

Pakiramdam ng lalim: pagbabago ng focus, contrast, laki, at pananaw
Sensação de profundidade: mudança de foco, contraste, tamanho e perspectiva
ग�हराईको भावना: �यान केि��त गद�, क��ा�ट, आकार र प�र�े�य प�रवत�न गद�
Hişmendiya kûrahiyê: Guhertina balê, berevajî, mezinahî, û perspektîf
Sentido de profundidad: Cambio de enfoque, contraste, tamaño y perspectiva
깊이의 감각 :포커스, 대비, 크기 및 관점 변경
Dareenka qoto dheer: Beddelka diirada, isbarbardhiga, cabirka, iyo aragtida
Gefühl der Tiefe: Fokus, Kontrast, Größe und Perspektive
深さの感覚：焦点、コントラスト、サイズ、および視点を変更する

Cảm giác độ sâu: Thay đổi tập trung, độ tương phản, kích thước và phối cảnh
ความรูส้กึของความลกึ: การเปลี�ยนโฟกสัความคมชดัขนาดและมมุมอง

تغییر تمرکز، کنتراست، اندازه و چشم اندازحس عمق:
Почуття глибини: зміна фокусу, контрастність, розмір і перспектива

تھ وده ورکولد تمرکز تمرکز، برعکس، اندازه، او لیدد ژورې احساس:

Composition: Complete, full, balanced, and non-central
كاملة، كاملة، متوازنة، وغیر المركزیةالتركیب:

Muundo: kamili, kamili, uwiano, na yasiyo ya kati
作文：完整，完整，平衡和非中央

Komposisyon: Kumpleto, puno, balanse, at di-gitnang
Composição: completa, completa, equilibrada e não central
क�पोिजसन: पणू�, पणू�, स�त�ुलत, र गरै-म�य
Berhevok: temam, tam, hevseng û ne-navendî
Composición: completa, completa, equilibrada y no central.
구성 :완전, 전체, 균형 및 비 - 중앙
Halabuurka: Dhameystiran, buuxa, Isku-dheellitiran, iyo Bartamaha
Zusammensetzung: Komplett, voll, ausgewogen und nicht zentral
組成：完全、フル、バランス、そして中心的

Thành phần: Hoàn thành, đầy đủ, cân bằng và không phải miền trung
องคป์ระกอบ: สมบรูณเ์ต็มสมดลุและไมใ่ชภ่าคกลาง

متعادل و غیر مرکزیترکیب: کامل، کامل،
Склад: повний, повний, збалансований та не центральний

بشپړ، متوازن، او غیر مرکزيجوړ�ت: بشپړ،



Saeyoon Yang, Fall 2021

Ruby Persaud, Fall 2021

Marina Van Wart, Fall 2021

Katherine Boyle, Fall 2021

Julia Kienast, Fall 2021 Jacob Schelew, Fall 2021

Reese Villanueva, Fall 2021

C Pettit, Fall 2021

Andrew Santiago, Fall 2021

Aliza Seroy, Fall 2021

Rovinne Tiamson, Fall 2021

Dow Kim, Spring 2022



Skill builder Drawing depth I
  

Draw one photo in front, and 
another in the background.



Skill builder Drawing depth II
 

Draw one photo in front, and 
another in the background.
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Molly Dodge Austin, Spring 2021

Chase Bureau, Spring 2021

Grace Smith, Spring 2021

Axel Wirth Bulmer, Spring 2021

Ella Kim, Spring 2021

Ruby Jangaard, Spring 2021

Rachel Tamsett-Peters, Spring 2021

Emelia LaShomb, Spring 2021

Kate James, Spring 2021

Charlotte Evans, Spring 2021

Lola Brownlow, Spring 2021

Jack Natolino, Fall 2021



Development of Grace Smith’s depth drawing



Development of Theo MacDonald’s depth drawing



Idea Development 
Name
1 Generate ideas — maximum of 50%

Number of words → _____ ÷ 3 = _____%

Number of simple sketches → _____ ⨉ 2% = _____%

Number of better sketches → _____ ⨉ 4% = _____%

2 Select the best and join together ideas 
Circle the best ideas circled = ▢ 5%

Link into groups of ideas linked = ▢ 5%

3 Print reference images — maximum of 8 images
_____ images x 5% = _____%

4 Thumbnail compositions — maximum of 10
_____ thumbnails x 8% = _____%

5 Rough copy — great quality or better
_____ drawing  x 25% = _____%

Total =  _____%

NOTE: If you simply copy a picture from the internet, your mark drops to 25%.
مالحظة: إذا قمت ببساطة بنسخ صورة من اإلنترنت ، فستنخفض العالمة إلى ٪25.

فكرة التنمیة
اسم

تولید األفكار - بحد أقصى 50 ٪

عدد الكلمات → _____ ÷ 3 = _____٪

عدد الرسومات البسیطة → _____ ⨉ ٪2 = _____٪

عدد من الرسومات أفضل → _____ ⨉ 4 ٪ = _____ ٪

حدد أفضل األفكار وانضم إلیھم مًعا
ضع دائرة حول أفضل األفكار: دائري = ▢ ٪5

linked = ▢ 5٪ :اربطھا بمجموعات من األفكار

طباعة الصور المرجعیة - بحد أقصى 8 صور
_____ الصور × 5 ٪ = _____ ٪

المؤلفات المصّغرة - بحد أقصى 10 صور مصغرة
_____ الصور المصغرة × 8 ٪ = _____ ٪

نسخة تقریبیة - جودة رائعة أو أفضل
_____ رسم × 25 ٪ = _____ ٪

المجموع = _____ ٪



Generate ideas！
Use lists, a web map, or simple drawings to come up with a LOT of ideas! If you already have an idea in 
mind, choose that as your central theme and expand upon it. Let your ideas wander - one idea leads to 
another. Drawings can be details of source images, different viewpoints, textures, technical experiments, 
etc.

استخدم القوائم أو خریطة الویب أو رسومات بسیطة للتوصل إلى الكثیر من األفكار! إذا كان لدیك فكرة بالفعل ، فاختر ذلك الموضوع الرئیسي الخاص بك وقم 
بتوسیعھ. دع أفكارك تتجول - فكرة واحدة تؤدي إلى أخرى. یمكن أن تكون الرسومات تفاصیل عن الصور المصدر ووجھات النظر المختلفة واألنسجة والتجارب 

الفنیة وما إلى ذلك.

Adding up points for ideas:

Number of words → _____ ÷ 3 = _____%
عدد الكلمات → _____ ÷ 3 = _____٪

Number of simple sketches → _____ ⨉ 2% = _____%
عدد الرسومات البسیطة → _____ ⨉ ٪2 = _____٪

Number of better sketches → _____ ⨉ 4% = _____%
عدد من الرسومات أفضل → _____ ⨉ 4 ٪ = _____ ٪

تولید األفكار!

إضافة نقاط لألفكار:



Select the best
Draw circles or squares around your best ideas

ارسم دوائر أو مربعات حول أفضل أفكارك

☐ You have selected the best 3-7 ideas = 5%
have لقد اخترت أفضل األفكار 7-3 = 5 ٪

Link the best into groups
Draw dashed or coloured lines to link your best ideas into groups that could work well together

ارسم خطوًطا متقطعة أو ملونة لربط أفضل أفكارك بمجموعات یمكن أن تعمل جیًدا مًعا.

☐ You have joined the best ideas with lines = 5%
joined لقد انضممت إلى أفضل األفكار بخطوط = ٪5

اختر األفضل

ربط األفضل في مجموعات



Print references
● Print SIX reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking and 

using your own photographs is preferred, but image searches are also fine. 
طباعة ست صور إشارة حتى تتمكن من مراقبة بدقة أجزاء تحدي من األعمال الفنیة الخاصة بك. التقاط أو استخدام الصور الخاصة بك ویفضل، ولكن البحث صورة ھي أیضا 

غرامة.

● Do not simply copy a picture that you find. The idea is to edit and combine source images to create your 
own artwork. If you simply copy a picture, you are plagiarizing and will earn a zero for your idea generation 
and any criteria involving creativity in your final artwork. 

ال تقم ببساطة بنسخ صورة تجدھا. الفكرة ھي تحریر الصور المصدر والجمع بینھا إلنشاء عملك الفني الخاص. إذا قمت ببساطة بنسخ صورة ، فأنت تسرق وستحصل على 
صفر لجیل فكرتك وأي معاییر تنطوي على اإلبداع في عملك الفني النھائي.

● Up to half of your pictures may be of drawings, paintings, or other artworks of others to use as inspiration. 
The other images must be realistic photographs. 

قد یكون ما یصل إلى نصف صورك عبارة عن رسومات أو لوحات أو أي أعمال فنیة أخرى تستخدمھا كإلھام. یجب أن تكون الصور األخرى صوًرا واقعیة.

● You must hand in the printed copy of the images to earn the marks.
یجب علیك تسلیم النسخة المطبوعة من الصور لكسب العالمات.

Number of reference photos → _____ ⨉ 5% = _____%
عدد الصور المرجعیة → _____ ⨉ ٪5 = _____٪

مراجع الطباعة



Thumbnail compositions
● Create TWO or more thumbnail drawings anywhere in the idea development section.

قم بإنشاء اثنین أو أكثر من الرسومات المصغرة في أي مكان في قسم تطویر الفكرة.

● These should be based on combinations of ideas that you come up with. Include your background. 
وینبغي أن تستند ھذه على مزیج من األفكار التي تأتي معھا. تشمل الخلفیة الخاصة بك.

● Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out.
.قم بتجربة زوایا ووجھات نظر وترتیبات غیر عادیة للمساعدة في جعل عملك الفني بارًزا

● Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.
ارسم إطاًرا حول الصور المصغرة إلظھار حواف العمل الفني.

Adding up points for THUMBNAIL drawings
إضافة نقاط للرسومات المصغرة

Number of thumbnail drawings → _____ ⨉ 8% = _____%
عدد الرسومات المصغرة → _____ ⨉ ٪8 = _____٪

التراكیب المصغرة



Rough drawing 
● Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.

احصل على أفضل األفكار من الصور المصغرة وقم بدمجھا في نسخة أولیة محّسنة.
 

● Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing. 
استخدم ھذا الكتشاف األخطاء وتحسین مھاراتك قبل البدء بالشيء الحقیقي.

● If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme. 
.إذا كنت تستخدم اللون ، فاستخدم الطالء أو القلم الملون إلظھار نظام األلوان الخاص بك

● Draw in a frame to show the outer edges of your artwork. 
.ارسم في إطار إلظھار الحواف الخارجیة لعملك الفني

● Remember to choose a non-central composition. 
.تذكر أن تختار تركیبة غیر مركزیة

Examples of ROUGH drawings
أمثلة من الرسومات الخام

Rough drawing → up to 25% = _____%
رسم تقریبي ← یصل إلى ٪25 = _____٪

الرسم الخام



Upasna Singh, Fall 2020

Rebecca Regan, Fall 2020

Julia Honigman, Fall 2020

Jasmine Lamando-Dawe, Fall 2020

Hailey MacIntyre, Fall 2020

Gina Sweet, Fall 2020

Curt Sarmiento, Fall 2020

Avery Brothers, Fall 2020

Minjae Lee, Fall 2020

Jayden Pizzariello, Fall 2020

Ana Mastnak, Fall 2020

Erin Murray, Fall 2020



Art Vocabulary - كلمات 
 
 
Analogous colours groups of colours that are next to each other on the colour wheel 

 مجموعات من األلوان التي هي بجانب بعضها البعض على عجلة األلواناأللوان مشابهة

Background the part of an artwork that is far away 
 وجزء من العمل الفني الذي هو بعیداخلفیة

Blending mixing from light to dark 
 خلط من الضوء إلى الظالممزج

Blurring details making small things have less detail so they seem far away 
 صنع األشیاء الصغیرة وأقل تفصیال بحیث یبدو بعیداعدم وضوح تفاصیل

Brainstorming coming up with a large number of ideas 
 الخروج مع عدد كبیر من األفكارالعصف الذهني

Brushstroke the mark made by the bristles of a brush in painting 
 العالمة التي أدلى بها شعیرات فرشاة في الرسمفرشاة حد القلم

Central composition an arrangement where the most important thing is in the middle 
 هذا الترتیب حیث الشيء األكثر أهمیة هو في الوسطتكوین المركزي

Colour composition the arrangement of colours in an artwork 
 ترتیب األلوان في عمل فنيتكوین اللون

Colour scheme the choice of colours in an artwork 
 واختیار األلوان في عمل فنينظام األلوان

Colour mixing adding two or more colours together 
 مشیرا الى ان اثنین أو أكثر من األلوان معاخلط األلوان

Colour wheel a circle of coloured sections that shows the relationships between colours 
 دائرة أقسام الملونة التي تبین العالقة بین األلوانعجلة األلوان

Complementary colours colours that are opposites on the colour wheel 
 األلوان التي هي األضداد على عجلة األلواناأللوان المكملة

Composition the arrangement of things in an artwork 
 ترتیب األشیاء في عمل فنيتكوین

Contour drawing drawing the edges and outlines 
 رسم الحواف والخطوط العریضةكفاف الرسم

Contrast the difference between the lights and darks 
 الفرق بین األضواء والغوامقالتباین

Cool colours colours that are calm and soothing, such as blues and greens 
 األلوان التي هي الهدوء وتلطف، مثل األزرق واألخضراأللوان الباردة

Creativity ideas that are useful, unique, and insightful 
 األفكار التي هي مفیدة، فریدة من نوعها، والثاقبةاإلبداع

Cropping cutting off part of a picture  
 قطع جزء من الصورةزراعة المحاصیل

Cross-hatching drawing using close parallel lines that cross each other at an angle 
 رسم باستخدام خطوط متوازیة الوثیقة التي عبر بعضها البعض في زاویةعبر الفقس



Cyan a greenish-blue colour that is one of the colour primaries 
 اللون األخضر-األزرق الذي هو واحد من االنتخابات التمهیدیة اللونازرق سماوي

Decreasing contrast making the range between the lights and darks smaller so that things look 
muddier and far away 

 جعل تتراوح ما بین األضواء والغوامق أصغر بحیث تبدو األمور muddier وبعیداعلى النقیض من انخفاض

Depth the sense that some things are near and others are far away 
 بمعنى أن بعض األمور القریب والبعض اآلخر بعیداعمق

Detail small, important parts of a drawing 
 وقطع صغیرة من مهمة رسمالتفاصیل

Dry brush painting creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry 
 خلق ضربات الفرشاة مشخبط باستخدام فرشاة التي هي في معظمها جافةاللوحة الفرشاة الجافة

Dull colours colours that are weak, and not very vivid 
 األلوان التي هي ضعیفة، ولیس واضحة جدااأللوان القاتمة

Foreground the part of an artwork that is biggest and closest 
 وجزء من العمل الفني الذي هو أكبر وأقربالمقدمة

Hatching drawing using close parallel lines 
 رسم باستخدام خطوط متوازیة وثیقةالفقس

Idea development a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas 
 وهي العملیة التي یتم استخدامها إلنشاء األفكار المفیدة، الثاقبة، وفریدة من نوعهاتطویر فكرة

Increasing contrast making the range between the lights and darks bigger so that things look 
more intense and close up 

 جعل تتراوح ما بین األضواء والغوامق أكبر بحیث تبدو األمور أكثر كثافة وقربزیادة التباین

Insightful something that shows deep thinking 
 وهو األمر الذي یظهر التفكیر العمیقبصیرة

Intense colours colours that are strong and very vivid 
 األلوان التي هي قویة وحیة جدااأللوان مكثفة

Magenta a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries 
 والمحمر األرجواني (الوردي الساخن) التي هي واحدة من االنتخابات التمهیدیة اللونأرجواني

Modelling making things 3D using blending 
 أشیاء صنع 3D باستخدام مزجتصمیم

Negative space the shape of the space between the things you would normally look at (the 
positive space) 

 شكل الفضاء بین األشیاء التي من شأنها أن تبدو عادة في (مساحة إیجابي)الفضاء السلبیة

Non-central composition an arrangement where the most important thing is NOT in the middle 
 هذا الترتیب حیث الشيء األكثر أهمیة هو لیس في منتصفتكوین غیر المركزي

Positive space the contour of the things you would normally look at 
 كفاف من األشیاء التي من شأنها أن تبدو عادة فيمساحة إیجابي

Primary colour a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and 
magenta 

 اللون الذي ال یمكن أن تكون مختلطة باستخدام األلوان األخرى: األزرق السماوي واألصفر واألرجوانيلون أصلي

 



Reference images photographs used to look at so you can make a better artwork 
 استخدمت الصور للنظر في حتى تتمكن من تقدیم أفضل عمل فنيصور المرجعیة

Rotating turning a picture to a new angle 
 تحویل صورة إلى زاویة جدیدةلف

Secondary colour a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue 
 اللون الذي یتم إنشاؤه عن طریق خلط لونین أساسیین: األحمر واألخضر واألزرق واللون الثانوي

Shading drawing with white, black, and greys 
 رسم مع األبیض واألسود، والرماديتظلیل

Sharpening details making small things have more detail so they seem close up 
 صنع األشیاء الصغیرة الحصول على مزید من التفاصیل لذلك یبدو أنها قربشحذ تفاصیل

Smoothness drawing cleanly, with no bumps 
 رسم نظیفة، مع عدم وجود المطباتنعومة

Split complementary colour scheme a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the 
complementary  

 نظام األلوان باستخدام اللون األساسي واحد، واثنین من األلوان على جانبي مكملتقسیم مخطط لون مكمل

Square colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in 
the shape of a square 

 نظام األلوان التي یتم فیها توازن األلوان حول عجلة األلوان في شكل مربعنظام األلوان مربع

Stippling drawing using small dots 
 رسم باستخدام النقاط الصغیرةالتنقیر

Texture drawing that looks the same as what it feels like 
 رسم التي تبدو نفس ما تشعر بهالملمس

Thumbnail drawings small drawings that are used to develop the composition of an artwork 
 الرسومات الصغیرة التي تستخدم لتطویر تكوین عمل فنيرسومات مصغرة

Triad colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in 
the shape of a triangle 

 نظام األلوان التي یتم فیها توازن األلوان حول عجلة األلوان على شكل مثلثثالوث نظام األلوان

Unique something that is rare, or one-of-a-kind 
 ما هو نادر، أو واحد من نوعهافرید

Warm colours colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds 
 األلوان التي توحي للحرارة أو العاطفة: األصفر، البرتقالي، واألحمراأللوان الدافئة

Web-mapping linking together ideas into a web 
 ربط األفكار معا في شبكة اإلنترنتعلى شبكة االنترنت لرسم الخرائط

Wet-on-wet painting adding paint to an already wet painting surface 
 مضیفا الطالء لسطح اللوحة الرطب بالفعلالرطب على اساس الرطب اللوحة

Zooming in/zooming out making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out) 
 جعل الصورة تبدو أقرب (تكبیر) أو أبعد (تصغیر)التكبیر / التصغیر

 

 



Mid-project feedback to students – Depth Drawing  Name: ___________________ 
 تعلیقات منتصف المشروع على الطالب - اسم الرسم العمق: ___________________

 
This project will be evaluated according to three general criteria. In order to help you do your best, here is some 
feedback with suggestions about how to improve your drawing. I have only chosen what I think are the most 
important pieces of advice for you. If these suggestions are unclear, please ask me or a friend. 
 

 سیتم تقییم هذا المشروع وفًقا لثالثة معاییر عامة. لمساعدتك في بذل قصارى جهدك ، إلیك بعض التعلیقات حول اقتراحات حول كیفیة تحسین الرسم. لقد اخترت فقط ما أعتقد
 أنه أهم نصیحة لك. إذا كانت هذه االقتراحات غیر واضحة ، فیرجى طرحها علّي أو على صدیق.

 

Shading, Proportion, and Detail التظلیل والنسبة والتفصیل
 

Shading is using light and dark to draw. It is an easy way to make things look realistic and three dimensional. 
Proportion is the name of the skill where you accurately portray shapes and sizes.  
 

 یستخدم التظلیل الضوء والظالم للرسم. إنها طریقة سهلة لجعل األشیاء تبدو واقعیة وثالثیة األبعاد. النسب هو اسم المهارة حیث تقوم بتصویر األشكال واألحجام بدقة.
  

▢ Observe closely. Keep looking at your photograph. Try to forget what you are looking at, and focus on the 
component lines and shapes. It appears that some of your artwork is drawn from memory, making it less 
realistic. 

 مراقبة عن كثب. استمر في النظر إلى صورتك.  حاول نسیان ما تبحث عنه ، والتركیز على الخطوط واألشكال المكونة. یبدو أن بعض أعمالك الفنیة مستمدة من الذاكرة ، مما
 یجعلها أقل واقعیة.

▢ Consider changes in texture. Hair needs a different kind of drawing than bark, clouds, water, or rock. Try 
to capture the texture of the different things you are drawing. 

 النظر في التغییرات في الملمس.  یحتاج الشعر إلى نوع مختلف من الرسم من اللحاء أو السحب أو الماء أو الصخور. حاول التقاط نسیج األشیاء المختلفة التي ترسمها.

▢ Lighten your outlines. Outlines are essential to getting proportions correct, but they should disappear 
after you start shading. 

 تفتیح الخطوط العریضة الخاصة بك.  تعتبر المخططات األساسیة ضروریة للحصول على نسب صحیحة ، ولكن یجب أن تختفي بعد بدء التظلیل.

▢ Darken your darks. Doing so will increase the overall impact of your drawing, and will help it pop. 
 تلقي بظاللها الغوامق الخاصة بك.  وبذلك سوف تزید من التأثیر العام اللرسم، وسوف یساعد ذلك البوب.

▢ Add tone to your lights. Leaving areas white tends to leave the impression that your artwork is unfinished. 
Instead, look for light shades of grey you can add instead. 

 إضافة نغمة إلى األضواء الخاصة بك . ترك المناطق البیضاء یمیل إلى ترك االنطباع بأن عملك الفني غیر مكتمل. بدًال من ذلك ، ابحث عن ظالل اللون الرمادي التي یمكنك
 إضافتها بدًال من ذلك.

▢ Work on smoothness. Build up your greys by stacking layers of alternating line directions, use lines with 
overlapping lines (no white gaps), or use a blending stump. 

 العمل على النعومة.  قم ببناء الرمادیة الخاصة بك عن طریق تكدیس الطبقات بتوجیهات خط متناوبة ، واستخدم خطوط ذات خطوط متداخلة (ال توجد فجوات بیضاء) ، أو
 استخدم جدعة مزج.

▢ Work on blending. Your shadows are sometimes going abruptly from light to dark, with few or no middle 
grays. Add grays to the middle areas until you end up with smooth blends instead of sudden jumps. 

 العمل على المزج.  أحیاًنا تصبح الظالل فجأة من الضوء إلى الظالم ، مع عدد قلیل من الرمادي األوسط أو بدونه. أضف الرمادي إلى المناطق الوسطى حتى تنتهي مع خلطات
 ناعمة بدًال من القفزات المفاجئة.

▢ Look carefully at the different grays. You can get basic hair texture by creating lines that flow along the 
length. However, it works even better when you replicate the pattern of light and dark of the different 
strands. It takes more time, but the impact is many times stronger. 

 انظر بعنایة في الرمادي المختلفة.  یمكنك الحصول على نسیج الشعر األساسي عن طریق إنشاء خطوط تتدفق على طول. ومع ذلك ، فإنه یعمل بشكل أفضل عندما تقوم بنسخ
 نمط الضوء والظالم من السواحل المختلفة. یستغرق األمر وقًتا أطول ، لكن التأثیر أقوى كثیًرا.



Sense of Depth   شعور العمق
 
You can use many techniques to create a sense of depth in your artwork. 

 یمكنك استخدام العدید من التقنیات لخلق إحساس بالعمق في عملك الفني.
  

▢ Add detail to the closest areas, and reduce it in the distance. Right now, your artwork does not use 
changes in detail to show depth. You may have to blur some of the existing detail in the distance to make 
this look natural, and add very precise detail to the closest objects. 
 إضافة التفاصیل إلى أقرب المناطق ، وتقلیلها في المسافة.  في الوقت الحالي ، ال یستخدم عملك الفني تغییرات بالتفصیل إلظهار العمق. قد تضطر إلى طمس بعض

 التفاصیل الموجودة في المسافة لجعل هذا یبدو طبیعیا ، وإضافة تفاصیل دقیقة جدا ألقرب األشیاء.

▢ Add contrast to the closest areas and reduce contrast in the distance. Things that have brighter whites 
and darker blacks appear to be closer to you. Things that have low contrast, such as fading into a grey 
background, appear further away. 
 أضف تبایًنا إلى أقرب المناطق وتقلیل التباین في المسافة.  األشیاء التي لها بیاض أكثر إشراقًا و أسود غامق تبدو أقرب إلیك. تظهر األشیاء ذات التباین المنخفض ،

 مثل التالشي في خلفیة رمادیة ، بعیًدا.

▢ Add more layers of depth to your artwork. Right now your artwork has a narrow sense of depth. Add 
something in front and/or behind so that there are additional layers of distance. 

 أضف المزید من طبقات العمق إلى عملك الفني.  في الوقت الحالي ، یمتلك عملك الفني إحساًسا عمیًقا بالعمق. أضف شیًئا أمامك و / أو خلفه بحیث توجد طبقات إضافیة من
 المسافة.

▢ Use overlap, changes in size, or converging lines to show distance as well. Sure, these are the easy 
methods, but they are effective. Most people stage their artworks so that the action does not overlap. This is 
both predictable and flat. 

 استخدم التداخل أو التغییرات في الحجم أو الخطوط المتقاربة إلظهار المسافة أیًضا.  بالتأكید ، هذه هي الطرق السهلة ، لكنها فعالة. ینظم معظم األشخاص أعمالهم
 الفنیة حتى ال یتداخل اإلجراء. هذا یمكن التنبؤ به ومستوي.

  
 

Composition   تكوین
Composition is the overall arrangement and completeness of your artwork.  

 التركیب هو الترتیب الشامل واكتمال أعمالك الفنیة.
  

▢ Develop your background. A background puts a person or object in a particular place, real or imaginary. 
Compared to drawings without backgrounds, your artwork may look simple and incomplete.  

 تطویر الخلفیة الخاصة بك.  تضع خلفیة الشخص أو الكائن في مكان معین ، حقیقي أو خیالي. بالمقارنة مع الرسومات بدون الخلفیات ، قد یبدو عملك الفني بسیًطا وغیر مكتمل.

▢ Start shading your background. You have some lines in there, but it lacks substance in comparison to the 
rest of your drawing. 

 ابدأ في تظلیل الخلفیة.  لدیك بعض الخطوط هناك ، لكنها تفتقر إلى المضمون مقارنة ببقیة الرسم.

▢ Your artwork is centrally composed.  Avoid having important things right in the middle. Move it away 
from the center and consider zooming in on it or creating a tilted composition. 

 أعمالك الفنیة تتكون بشكل مركزي.  تجنب وجود أشیاء مهمة في الوسط. حركه بعیًدا عن المركز واعمل على تكبیره أو إنشاء تركیبة مائلة.

▢ You seem to be behind. Please consider working on your project at lunch or before or after school. Or, try 
to pick up your pace or use your time more effectively during class. If you have enough done, you can ask if 
you can take it home to work on it. Remember that if too much of your work is done outside school I cannot 
accept it. 

 یبدو أنك خلفك.  یرجى النظر في العمل على مشروعك في الغداء أو قبل أو بعد المدرسة. أو حاول أن تلتقط السرعة أو تستخدم وقتك بشكل أكثر فاعلیة أثناء الفصل الدراسي.

 إذا كنت قد فعلت ما فیه الكفایة ، یمكنك أن تسأل ما إذا كان یمكنك أخذها إلى المنزل للعمل علیها. تذكر أنه إذا تم إنجاز الكثیر من أعمالك خارج المدرسة ، فال یمكنني ق  بولها.



Depth drawing feedback       _____/10 
 عمق الرسم وردود الفعل

Artist: 
 فنان:

Person providing feedback: 
 الشخص الذي یقدم تعلیقات:

 
Please give five pieces of specific advice.  

 یرجى تقدیم خمس نصائح محددة.
 
Examples: 

 أمثلة:
➔ What should be improved and where:  

“Look for more detail in the shadows of the trees” 
 :ما الذي یجب تحسینه وأین

 "ابحث عن مزید من التفاصیل في ظالل األشجار"
➔ What is going well and why:   

“The sky is looking far away because you lowered the contrast” 
 :ما یجري بشكل جید ولماذا

 "السماء تبدو بعیدة ألنك خفضت التباین"
➔ What needs to be added and where:   

“You should add some trees in front of the lake” 
 :ما الذي یجب إضافته وأین

 "یجب علیك إضافة بعض األشجار أمام البحیرة"
 
This advice should be about shading and detail, sense of depth, or composition. 

  یجب أن تكون هذه النصیحة حول التظلیل والتفاصیل ، أو اإلحساس بالعمق ، أو التكوین.
●   
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