
Art Vocabulary - واژگانھنر

Analogous colours groups of colours that are next to each other on the colour wheel
چرخھ رنگ در میگروه از رنگ است کھ در کنار یکدیگر دررنگ ھای مشابھ

Background the part of an artwork that is far away
بخشی از یک اثر ھنری است کھ دورزمینھ

Blending mixing from light to dark
مخلوط کردن از روشن بھ تیرهبلندینگ

Blurring details making small things have less detail so they seem far away
را بھ طوری کھ آنھا دور بھ نظر می رسدساختن چیزھای کوچک، جزئیات کمتریآلوده کردن جزئیات

Brainstorming coming up with a large number of ideas
در آینده با تعداد زیادی از ایده ھایطوفان مغزی

Brushstroke the mark made by the bristles of a brush in painting
Brushstrokeشدهساختھنقاشیدرموقلمیکمویھایعالمت

Central composition an arrangement where the most important thing is in the middle
است در وسطیک آرایش کھ در آن بیشترین چیزی کھ مھمترکیب مرکزی

Colour composition the arrangement of colours in an artwork
ترتیب رنگ ھا در یک اثر ھنریترکیب رنگ

Colour scheme the choice of colours in an artwork
انتخاب رنگ در یک اثر ھنریطرح رنگ

Colour mixing adding two or more colours together
اضافھ کردن دو یا چند رنگ با ھماختالط رنگ

Colour wheel a circle of coloured sections that shows the relationships between colours
رنگ را نشان می دھدیک دایره از بخش ھای رنگی است کھ در روابط بینچرخ رنگ

Complementary colours colours that are opposites on the colour wheel
رنگ ھایی کھ متضاد در چرخھ رنگ در میرنگ ھای مکمل

Composition the arrangement of things in an artwork
ترتیب ھمھ چیز در یک اثر ھنریترکیب بندی

Contour drawing drawing the edges and outlines
رسم لبھ ھا و خطوطرسم کانتور

Contrast the difference between the lights and darks
تفاوت بین رنگی روشن و تیرهتضاد

Cool colours colours that are calm and soothing, such as blues and greens
بلوز و سبزیرنگ ھایی کھ آرام و آرامش بخش ھستند، مانندرنگ ھای سرد

Creativity ideas that are useful, unique, and insightful
استایده ھایی کھ مفید است، منحصر بھ فرد، و روشنگریخالقیت

Cropping cutting off part of a picture
قطع بخشی از یک تصویربرداشت

Cross-hatching drawing using close parallel lines that cross each other at an angle
کھ در ھر مقطع دیگر در زاویھنقاشی با استفاده از خطوط موازی نزدیک استصلیب از ھچ



Cyan a greenish-blue colour that is one of the colour primaries
رنگرنگ آبی مایل بھ سبز است کھ یکی از مقدماتیفیروزه ای

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

دوروmuddierنگاهچیزھمھکھطوریبھکوچکترتیرهوروشنرنگیبینمحدودهساختکاھشمقابل

Depth the sense that some things are near and others are far away
و دیگران دور می باشدبھ این معنا کھ برخی از چیزھایی کھ در نزدیکی ھستندعمق

Detail small, important parts of a drawing
کوچک، بخش مھمی از یک نقاشیجزئیات

Dry brush painting creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry
خشکعمدتاکھاستموقلمیکازاستفادهباخارشbrushstrokesایجادخشکموقلمبانقاشی

Dull colours colours that are weak, and not very vivid
رنگ ھایی کھ ضعیف و بسیار واضح نیسترنگ کسل کننده

Foreground the part of an artwork that is biggest and closest
است کھبخشی از یک اثر ھنری بزرگترین و نزدیکترینپیش زمینھ

Hatching drawing using close parallel lines
نقاشی با استفاده از خطوط موازی نزدیکجوجھ ریزی

Idea development a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas
ایده ھای مفید، روشنگری، و منحصر بھ فردیک فرایند است کھ مورد استفاده برای ایجادتوسعھ ایده

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

بھ طوری کھ ھمھ چیز نگاه شدید تر و نزدیکساخت محدوده بین رنگی روشن و تیره بزرگترکنتراست افزایش

Insightful something that shows deep thinking
چیزی است کھ نشان می دھد تفکر عمیقروشنگری

Intense colours colours that are strong and very vivid
رنگ ھایی کھ قوی و بسیار واضحرنگ ھای تند

Magenta a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries
مقدماتی رنگبنفش (صورتی گرم) مایل بھ قرمز است کھ یکی ازارغوانی

Modelling making things 3D using blending
ترکیبازاستفادهبا3Dچیزھایساختنسازیمدل

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

در (فضای مثبت) نگاهشکل فضای بین چیزھایی کھ شما بھ طور معمولفضای منفی

Non-central composition an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
است نھ در وسطیک آرایش کھ در آن مھم ترین چیز اینترکیب غیر مرکزی

Positive space the contour of the things you would normally look at
نگاهکانتور از چیزھایی کھ شما بھ طور معمول درفضای مثبت

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

ھای دیگر مخلوط شود: آبی، زرد، و قرمزیک رنگ است کھ می تواند با استفاده از رنگرنگ اولیھ



Reference images photographs used to look at so you can make a better artwork
شما می توانید یک اثر ھنری را بھترعکس ھا استفاده بھ در نگاه کنید، بنابراینتصاویر مرجع

Rotating turning a picture to a new angle
تبدیل یک تصویر بھ یک زاویھ جدیدچرخشی

Secondary colour a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue
ایجاد شده: قرمز، سبز، و آبییک رنگ است کھ با مخلوط کردن دو رنگ اصلیرنگ ثانویھ

Shading drawing with white, black, and greys
نقاشی با رنگ سفید، سیاه و سفید، و خاکستریسایھ

Sharpening details making small things have more detail so they seem close up
کھ آنھا نزدیک بھ نظر می رسدساختن چیزھای کوچک جزئیات بیشتر بھ طوریشربننج جزئیات

Smoothness drawing cleanly, with no bumps
رسم پاک، بدون برجستگیصافی

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

پایھ، و دو رنگ در دو طرف مکملیک طرح رنگ با استفاده از یک رنگطرح رنگ مکمل اسپلیت

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

رنگ بھ شکل یک مربع و متعادل کننده شدهیک طرح رنگ کھ در آن رنگ در اطراف چرخطرح رنگ مربع

Stippling drawing using small dots
نقاشی با استفاده از نقطھ ھای کوچکنقطھنگاری

Texture drawing that looks the same as what it feels like
نقاشی کھ در نظر می رسد ھمان چھ احساسیبافت

Thumbnail drawings small drawings that are used to develop the composition of an artwork
ترکیب یک اثر ھنری استفادهنقاشی ھای کوچکی ھستند کھ بھ توسعھنقاشی بند انگشتی

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

رنگ بھ شکل یک مثلث و متعادل کننده شدهیک طرح رنگ کھ در آن رنگ در اطراف چرخطرح رنگ سھ تایی

Unique something that is rare, or one-of-a-kind
چیزی است کھ نادر، و یا یکی از یک نوعمنحصر بفرد

Warm colours colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds
نارنجی و قرمزرنگ ھایی کھ حاکی از گرما یا شور: زرد،رنگ ھای گرم

Web-mapping linking together ideas into a web
ارتباط ایده ھا با ھم بھ یک وبوب نگاشت

Wet-on-wet painting adding paint to an already wet painting surface
WETمرطوبحاضرحالدرنقاشیسطحبھرنگکردناضافھنقاشی-در-مرطوب

Zooming in/zooming out making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out)
(زوم در) یا دورتر (زوم کردن)جساخت یک تصویر بھ نظر میرسد نزدیکزوم در / زوم کردن


