
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

 

 


