
Creativity — Brainstorming practice I
I خالقیت - تمرین طوفان مغزی

Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to 
practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.
خالقیت را می توان یاد گرفت. بزرگترین اشتباه برای مبتدیان تالش می کند تا تمام ایده ھای شما را در سر شما حفظ کند. شما قصد دارید تا تعداد زیادی از ایده ھا را بھ منظور بھبود مھارت 

ھای خالقیتان خود تمرین کنید.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
شما توانایی خود را برای تولید تعداد زیادی از ایده ھا بھبود خواھید بخشید.●

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while 
they are still in their mind.

شما توانایی خود را برای تعلیق قضاوت بھبود خواھید بخشید تا زمانی کھ ایده شما ثبت شود. اکثر مردم ایده ھای خوب را متوقف می کنند، در حالی کھ ھنوز در ذھنشان ھستند.●
● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.

شما توانایی خود را بھ طور عمدی بھ دنبال ایده ھای غیر معمول یا خاص مربوط بھ یک موضوع خواھید بود.●

Please choose a topic:
لطفا یک موضوع را انتخاب کنید:

☐ sports ورزش ھا  ☐ movies فیلم ھا  ☐ music موسیقی  ☐ games موسیقی  ☐ fashion روش  ☐ animals حیوانات

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
ھنگامی کھ بھ پایان رسید، لطفا تعداد ایده ھایی را کھ ایجاد کرده اید شمارش کنید: 



Creativity — Brainstorming practice II
II خالقیت - تمرین طوفان مغزی

Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to 
practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.
خالقیت را می توان یاد گرفت. بزرگترین اشتباه برای مبتدیان تالش می کند تا تمام ایده ھای شما را در سر شما حفظ کند. شما قصد دارید تا تعداد زیادی از ایده ھا را بھ منظور بھبود مھارت 

ھای خالقیتان خود تمرین کنید.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
شما توانایی خود را برای تولید تعداد زیادی از ایده ھا بھبود خواھید بخشید.●

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while 
they are still in their mind.

شما توانایی خود را برای تعلیق قضاوت بھبود خواھید بخشید تا زمانی کھ ایده شما ثبت شود. اکثر مردم ایده ھای خوب را متوقف می کنند، در حالی کھ ھنوز در ذھنشان ھستند.●
● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.

شما توانایی خود را بھ طور عمدی بھ دنبال ایده ھای غیر معمول یا خاص مربوط بھ یک موضوع خواھید بود.●

Please choose a topic:
لطفا یک موضوع را انتخاب کنید:

☐ things that make you different than others   چیزھایی کھ شما را از دیگران متفاوت می کند
 ☐ things that irritate you  چیزھایی کھ شما را تحریک می کنند ☐ things you love   چیزھایی کھ دوست داری

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
ھنگامی کھ بھ پایان رسید، لطفا تعداد ایده ھایی را کھ ایجاد کرده اید شمارش کنید:

After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
پس از شمارش، لطفا یک دایره یا مستطیل را در اطراف ایده ھای جالب خود بکشید.



Creativity — Web mapping practice
خالقیت - تمرین نقشھ وب

Creativity can be learned. You are going to improve your creative skills by practicing web mapping.
خالقیت را می توان یاد گرفت. شما می خواھید مھارت ھای خالقانھ خود را با تمرین نقشھ برداری وب بھبود دھید.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
شما توانایی خود را برای تولید تعداد زیادی از ایده ھا بھبود خواھید بخشید.●

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
شما توانایی خود را برای تعلیق قضاوت بھبود خواھید بخشید تا زمانی کھ ایده شما ثبت شود.●

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
شما توانایی خود را بھ طور عمدی بھ دنبال ایده ھای غیر معمول یا خاص مربوط بھ یک موضوع خواھید بود.●

● You will improve your ability to let one idea lead to another.
شما توانایی خود را برای اجازه دادن بھ یک ایده بھ دیگری ھدایت می کنید.●

Please choose a topic:
لطفا یک موضوع را انتخاب کنید:

☐ events that have shaped you   رویدادھایی کھ شما را شکل داده اند
☐ possibilities of the future   امکانات آینده ☐ ways people interact   راه ھای ارتباط برقرار کردن

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
ھنگامی کھ بھ پایان رسید، لطفا تعداد ایده ھایی را کھ ایجاد کرده اید شمارش کنید:

After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
پس از شمارش، لطفا یک دایره یا مستطیل را در اطراف ایده ھای جالب خود بکشید.



Creativity — Visual idea generation
خالقیت - تولید ایده بصری

Creativity can be learned. You are going to improve your creative skills by sketching ideas as you come up them.
خالقیت را می توان یاد گرفت. شما قصد دارید مھارت ھای خالقانھ خود را با طراحی ایده ھا بھبود دھید، ھمانطور کھ آنھا را می آورید.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
شما توانایی خود را برای تولید تعداد زیادی از ایده ھا بھبود خواھید بخشید.●

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
شما توانایی خود را برای تعلیق قضاوت بھبود خواھید بخشید تا زمانی کھ ایده شما ثبت شود.●

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
شما توانایی خود را بھ طور عمدی بھ دنبال ایده ھای غیر معمول یا خاص مربوط بھ یک موضوع خواھید بود.●

Please choose a topic:
لطفا یک موضوع را انتخاب کنید:

☐ nature طبیعت  ☐ sports ورزش ھا  ☐ science and technology علم و تکنولوژی    ☐ games بازی ھا  ☐ other: دیگر: _______________

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
ھنگامی کھ بھ پایان رسید، لطفا تعداد ایده ھایی را کھ ایجاد کرده اید شمارش کنید:

After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
پس از شمارش، لطفا یک دایره یا مستطیل را در اطراف ایده ھای جالب خود بکشید.



Creativity — Unpacking an event
خالقیت - باز کردن یک رویداد

Creativity can be learned. Often beginners think they don't have the insight they need to make thoughtful art. You are going to 
doing answer questions about an event in order to practice thinking in more detail.

خالقیت را می توان یاد گرفت. اغلب مبتدیان فکر می کنند کھ آنھا باید بینش ندارند کھ آنھا نیاز بھ ھنر متفکرانھ دارند. شما قصد دارید بھ سواالت پاسخ در مورد یک رویداد پاسخ دھید تا 
تفکر را در جزئیات بیشتر تمرین کنید.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
شما توانایی خود را برای تولید تعداد زیادی از ایده ھا بھبود خواھید بخشید.●

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
شما توانایی خود را برای تعلیق قضاوت بھبود خواھید بخشید تا زمانی کھ ایده شما ثبت شود.●

● You will improve your ability to tell a story visually.
شما توانایی خود را برای دیدن یک داستان بھ صورت بصری بھبود خواھید بخشید.●

Please choose an event: 
لطفا یک رویداد را انتخاب کنید: ______________________________________________________

What people are there? What are they like? How can you show this?
چھ کسی وجود دارد؟ آنھا چھ ھستند؟ چگونھ می توانید این را نشان دھید؟

What led up this? What kind of conflict is occurring? Is there suspense, a turning point, or complication?
چھ چیزی این را رھبری کرد؟ چھ نوع درگیری رخ می دھد؟ آیا تعلیق وجود دارد، نقطھ عطفی یا عوارض؟

What is the meaning or importance of the event?
معنای یا اھمیت این رویداد چیست؟

Describe the setting, atmosphere, and mood.
تنظیم، اتمسفر و خلق را توصیف کنید.

What symbols or metaphors will help communicate the event’s significance?
چھ نمادھای یا استعاره ھا بھ اھمیت این رویداد کمک می کنند؟

Who or what is observing the event? What kinds of unusual points of view can help tell the story?
چھ کسی یا چھ اتفاقی می افتد؟ چھ نوع نقاط غیر معمول از دیدگاه می تواند بھ داستان بگویید؟

What do you want people to think and feel about this event?
شما می خواھید مردم فکر کنند و در مورد این رویداد فکر کنند؟



Creativity — Portrait backgrounds

 

خالقیت - زمینھ ھای پرتره
Creativity can be learned. Practise listing a large number of ideas. Don’t 
judge while you are coming up with ideas. Seek out ideas that are as 
unusual or specific as possible. 
خالقیت را می توان یاد گرفت. تمرین لیست تعداد زیادی از ایده ھا. قضاوت نکنید در حالی کھ شما با ایده ھا می 

روید. ایده ھایی را دنبال کنید کھ بھ عنوان غیر معمول یا خاص ممکن است.

List what could you show in the background of your portrait.
لیست آنچھ را کھ می توانید در پس زمینھ پرتره خود نشان دھید.



Creativity — Poses and modifications

 

خالقیت - مطرح و اصالحات
Creativity can be learned. Practise listing a large number of ideas. Don’t 
judge while you are coming up with ideas. Seek out ideas that are as 
unusual or specific as possible. 
خالقیت را می توان یاد گرفت. تمرین لیست تعداد زیادی از ایده ھا. قضاوت نکنید در حالی کھ شما با 

ایده ھا می روید. ایده ھایی را دنبال کنید کھ بھ عنوان غیر معمول یا خاص ممکن است.

List poses, angles, poses, clothes, expressions & modifications.
فھرست، زاویھ ھا، زاویھ ھا، لباس ھا، لباس ھا، عبارات و اصالحات.


