Self-portrait goal setting
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Name:

د ځان انځور کولو هدف ترتیب
نوم:

Look at the Mid-project feedback to students on the previous page to help you answer these questions.
.و کې زده کونکو ته د مینځ پروژې نظر وګورئ ترڅو تاسو سره د دې پوښتنو ځوابولو کې مرسته وکړيpage په تیرو پا
For each criteria, please give two pieces of specific feedback. This could be suggestions, or recognizing strength. For example:
: د مثال په ډول. یا د ځواک پیژندل،  دا ممکن وړاندیزونه وي. مهرباني وکړئ د ځانګړي نظر دوه ټوټې ورکړئ، د هر معیار لپاره
➔ What should be improved and where:
“Look for more detail in the sparkle of the eyes”
" "د سترګو په څراغ کې د نورو جزیاتو لپاره وګورئ:➔ څه باید ښه شي او چیرته
➔ What is going well and why:
“The lips are looking 3D because you drew the shapes of the shadows well”
" ګوري ځکه چې تاسو د سیوري شکلونه په ښه توګه رسم کړي3D  "شونډې:➔ څه ښه پرمخ ځي او ولې

Criteria #1: Proportion and detail - give two specific pieces of advice
 د مشورې دوه ځانګړي برخې ورکړئ-  تناسب او توضیحات:1# معیار
In terms of proportion and detail, what are the best things about this drawing? What things could be done to improve the performance with
proportion and detail? Consider detail, shapes, sizes, angles, and texture.
 زاویې او جوړښت په پام،  اندازې،  شکلونه،  د دې نقاشۍ په اړه غوره شیان کوم دي؟ د تناسب او توضیحاتو سره د فعالیت ښه کولو لپاره کوم شیان ترسره کیدی شي؟ توضیحات، د تناسب او توضیحاتو له مخې
.کې ونیسئ
●

●

Criteria #2: Shading - give two specific pieces of advice

 د مشورې دوه ځانګړي برخې ورکړئ-  شیډینګ:2 معیار

In terms of shading, what are the best things about this drawing? What things could be done to improve your performance in creating a sense of
depth? Consider how you could use different levels of grey, rich blacks and bright whites, smoothness, blending, and removing outlines.
 د دې نقاشۍ په اړه غوره شیان کوم دي؟ د ژورې احساس رامینځته کولو کې ستاسو د فعالیت ښه کولو لپاره کوم شیان ترسره کیدی شي؟ په پام کې ونیسئ چې څنګه تاسو کولی شئ د، د سیوري کولو شرایطو کې
. او د لیکې لرې کول،  ترکیب،  نرمښت،  بډایه تورونو او روښانه سپینو مختلف کچو څخه کار واخلئ، خړ
●

●

Criteria #3: Composition - give two specific pieces of advice

 د مشورې دوه ځانګړي برخې ورکړئ-  جوړښت:3# معیار

Higher marks will be given for artworks that are fully complete (including backgrounds), and that are well-balanced. In terms of the composition,
what are the best things about this drawing? What things could be done to improve or complete the composition? What could be done to finish
on time?
 د دې نقاشۍ په اړه غوره شیان کوم دي؟ د ترکیب ښه کولو یا،  د ترکیب شرایطو کې. او دا چې ښه متوازن دي، )لوړې نمرې به د هنري کارونو لپاره ورکړل شي چې په بشپړ ډول بشپړ وي (د شالیدونو په ګډون
بشپړولو لپاره کوم شیان ترسره کیدی شي؟ په وخت سره پای ته رسولو لپاره څه کیدی شي؟
●

●

