Art Vocabulary - د هنر حرف
Analogous colours
Background
Blending
Blurring details

groups of colours that are next to each other on the colour wheel
د رنګونو ګروپونه چې د رنګ په څرخ کې یو بل سره دي
ارغواني رنګونه
the part of an artwork that is far away
د هنري کار برخه چې لرې ده

شالید

mixing from light to dark
له تیاره څخه تر تیاره پورې ګډ کړئ

يو جال کیدل

making small things have less detail so they seem far away
کوچني شیان جوړول لږ تفصیل لري نو دوی لرې ښکاري

Brainstorming

coming up with a large number of ideas
د یو شمیر نظرونو سره راوتل

Brushstroke

the mark made by the bristles of a brush in painting
نښه د رنګ کولو په واسطه د برشونو په واسطه جوړه شوې

د
دماغي کول
برشسټروک

Central composition

an arrangement where the most important thing is in the middle
یو تنظیم چېرته چې خورا مهم شی په مینځ کې دی
مرکزي جوړښت

Colour composition

the arrangement of colours in an artwork
په هنري کار کې د رنګونو تنظیم کول

Colour scheme
Colour mixing
Colour wheel

Composition

Creativity
Cropping
Cross-hatching

د رنګ سکیم

adding two or more colours together
دوه یا ډیر رنګونه یوځای اضافه کول

رنګ ترکیب

colours that are opposites on the colour wheel
رنګونه چې د رنګ په څرخ سره مخالف دي
the arrangement of things in an artwork
په هنري کار کې د شیانو تنظیم کول

Contour drawing

Cool colours

the choice of colours in an artwork
په هنري کار کې د رنګونو انتخاب

a circle of coloured sections that shows the relationships between colours
د رنګ شوي برخې دایره چې د رنګونو تر مینځ اړیکې ښیې
رنګ څرخ

Complementary colours

Contrast

د رنګ ترکیب

drawing the edges and outlines
د څنډو او نظرونو رسمول
the difference between the lights and darks
د څراغونو او ډارونو ترمینځ توپیر
colours that are calm and soothing, such as blues and greens
 لکه بلوز او ګرین،رنګونه چې ارامه او ارامه دي
ideas that are useful, unique, and insightful
 او بصرتر دي، ځانګړي،نظرونه چې ګټور
cutting off part of a picture
د عکس برخې پرې کول

تکراري رنګونه
جوړښت
کانکور ډراو
برعکس
ښه رنګونه
خالقیت
کښت کول

drawing using close parallel lines that cross each other at an angle
د نږدې موازي کرښو په کارولو سره انځور کول چې یو بل ته په زاویه کې تیریږي
کراس هچینګ

Cyan

a greenish-blue colour that is one of the colour primaries
 نیلي رنګ چې د رنګ لومړنی څخه یو دی- یو ګنې

ساه

Decreasing contrast

making the range between the lights and darks smaller so that things look
muddier and far away
د څراغونو او زړورو تر مینځ د حد کولو لړۍ دومره کوچني دي ترڅو شیان مغز او لرې وي
برعکس کمول

Depth

the sense that some things are near and others are far away
دا معنی چې ځینې شیان نږدې دي او نور یې لرې دي

Detail

small, important parts of a drawing
 مهمې برخې د انځور کولو مهمې برخې،کوچني

Dry brush painting

creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry
د برش په کارولو سره د سکریچي برشونو رامینځته کول چې ډیری یې وچ وي

Dull colours

colours that are weak, and not very vivid
 او ډیر روښانه ندي،رنګونه چې ضعیف دي

Foreground
Hatching

ژور
تفصیل
وچ برش نقاشۍ
د رنګ رنګونه

the part of an artwork that is biggest and closest
د هنري کار برخه چې ترټولو لوی او نږدې وي

مخکښ

drawing using close parallel lines
د نږدې موازي کرښو په کارولو سره رسمول

هچ کول

Idea development
a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas
 او ځانګړي نظرونو رامینځته کولو لپاره کارول کیږي، بصیرونکي،یو داسې پروسه چې د ګټورې
د نظر پرمختیا
Increasing contrast

making the range between the lights and darks bigger so that things look
more intense and close up
د څراغونو تر مینځ د حد کولو او ډارونو لوی کول ترڅو شیان ډیر شدید او نږدې وګوري
د برعکس ډیرول

Insightful
Intense colours
Magenta

بصیرت

colours that are strong and very vivid
رنګونه چې قوي او خورا روښانه دي

شدید رنګونه

a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries
سور سور ارغواني (ګرم ګالبي) چې د رنګ لومړنی برخه ده

Modelling
Negative space

something that shows deep thinking
یو څه چې ژور فکر ښیې

making things 3D using blending
 جوړول3d د مخلوط په کارولو سره شیان

مچینټا
موډل کول

the shape of the space between the things you would normally look at (the
positive space)
)د هغه شیانو ترمینځ د ځای شکل چې تاسو یې معموال ګورئ (مثبت ځای
منفي ځای

Non-central composition

an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
یو تنظیم چېرته چې خورا مهم شی په مینځ کې ندی
غیر مرکزي جوړښت

Positive space

the contour of the things you would normally look at
د هغه شیانو نښه چې تاسو یې معموال ګورئ

Primary colour

مثبت ځای

a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and
magenta
 او مازنا، ژیړ، ساین:یو رنګ چې د نورو رنګونو په کارولو سره مخلوط کیدی نشي
لومړنی رنګ

Reference images

photographs used to look at so you can make a better artwork
عکسونه د لیدو لپاره کارول کیږي نو تاسو کولی شئ غوره هنري کار جوړ کړئ

Rotating

turning a picture to a new angle
یو نوي زاویې ته د عکس بدلول

د مراجع عکسونه

څرخیدل

Secondary colour
a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue
 شین او نیلي، سور:یو رنګ چې د دوه لومړني رنګونو ترکیب کولو سره رامینځته شوی
ثانوي رنګ
Shading

drawing with white, black, and greys
 تور او ګلونو سره رسمول،د سپین

Sharpening details

سیوري

making small things have more detail so they seem close up
کوچني شیان جوړول نور تفصیل لري نو دوی نږدې ښکاري
د توضیحاتو ګړندي کول

Smoothness

drawing cleanly, with no bumps
 د هیڅ بمبونو سره،پاکول په کلکه

نرمول

Split complementary colour scheme a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the
complementary
 او دوه رنګونه د تکمیل په دواړو اړخونو کې،د یو اساس رنګ په کارولو سره یو رنګ سکیم
تقسیم بشپړ کړئ د رنګ رنګ
Square colour scheme

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in
the shape of a square
 ه کې د رنګ ویل شاوخوا اندازه کیږيon د رنګ سکیم په کوم کې چې رنګونه د مربع په ب
د مربع رنګ سکیم

Stippling

drawing using small dots
د کوچني نقشونو په کارولو سره انځور کول

Texture

drawing that looks the same as what it feels like
انځور کول چې ورته ښکاري هغه څه دي چې ورته احساس کوي

Thumbnail drawings

تاوان
جوړښت

small drawings that are used to develop the composition of an artwork
کوچني رسمونه چې د هنر کار ترکیب ته وده ورکولو لپاره کارول کیږي
د تمبینیل رسمونه

Triad colour scheme

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in
the shape of a triangle
د رنګ سکیم په کوم کې چې رنګونه د مثلث څرخ شاوخوا د مثلث په شکل کې متوازن دي
د ټریلیډ رنګ سکیم

Unique
Warm colours

something that is rare, or one-of-a-kind
 یا یو له بل ډول،یو څه چې نادره ده

ځانګړی

colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds
 نارنج او ریډونه، ژیړونه:هغه رنګونه چې د تودوخې یا جذباتو وړاندیز کوي
توده رنګونه

Web-mapping
Wet-on-wet painting
Zooming in/zooming out

linking together ideas into a web
په ویب کې نظریات په یو ویب کې
adding paint to an already wet painting surface
د مخه د لوند نقاشۍ سطح ته رنګ ورکول

ویب نقشه
لوند تیږه پینټینګ

making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out)
د یو عکس جوړول چې نږدې ښکاري (زوم دننه) یا نور لرې
/ زومینګ

