Exam Project Evaluation Criteria
Drawing رسم

د ازموینې د پروژې د ارزونې معیارونه
Painting نقاشي

Clay خټکي

15% - Idea development Use the same criteria as the idea development graphic organizers.
د نظر پرمختیا

 ګرافیک تنظیم کونکو په توګه وکاروئIDEAG ورته معیارونه د

15% - Thoughtful, unusual, unexpected, unique, original ideas expressed through thoughtful observation of the visual qualities of the real world.
Creativity/observation
 اصلي نظرونه د اصلي نړۍ لید لیدونو په اړه څرګند شوي، ځانګړې، غیر متوقع، بې پروایی،په فکري
 مشاهده/ تخلیقی
20% - Materials technique
د موادو تخنیک

20% - Composition
جوړښت

●

Effective use of contour, detail, and proportion.

●

Shading with smoothness, and blending.

●

Rich darks with good contrast.

●
●
●
●

●

 او مخلوط کول،د نرمۍ سره سیوري کول

●

بډایه برعکس د ښه برعکس

●

Complete, and with a fully-developed foreground and background.
 او د بشپړ پرمختللي تاریخي او شالید سره،بشپړ
Non-central composition.
غیر مرکزي جوړښت
Well-balanced with respect to texture, shape, line, light and dark areas, and colour.
 او رنګ په اړه ښه توازن په پام کې نیولو سره، ا او تیارهlight  ر، شکل،د سمون
If created in colour, the artwork should follow a specific balanced colour scheme.
 هنري کار باید یو ځانګړي متوازن رنګ سکیم کې وي،که چیرې په رنګ کې رامینځته شوی وي

Well-balanced in three dimensions.
● په دریو ابعادو کې ښه متوازن
● Balance of form, texture, and pattern.
 ه توازنpattern  او ب، جوړښت،● د فارم
● Well-balanced weight in the hand.
● په الس کې ښه متوازن وزن
●

●
●
●
●

20% - Your chosen criteria Sense of depth  د ژورتیا احساس...
...or Portraiture ... یا انځورګري
ستاسو غوره شوی نقطه:
● Use changes in contrast and detail to create a sense of depth.
● Detailed, accurate, and life-like.
● د ژورې احساس رامینځته کولو لپاره په برعکس او تفصیل کې بدلونونه
 او ژوند په څیر، دقیق،● تفصيلي
وکاروئ
● Based on observation.
● د مشاهدې پراساس
● Consider using two-point perspective to emphasize this.
● د دې ټینګار لپاره د دوه اړخ لید په کارولو غور وکړئ
● If using colour, use warm, intense colours for near things, and ...or Texture ... یا ټکول
cool, dull colours for far away.
● Detailed, accurate, and life-life.
 شدید رنګونه، د نږدې شیانو لپاره ګرمې،● که چیرې د رنګ کارول
 او ژوند ژوند، دقیق،● تفصيلي
 د لرې کیدو لپاره، او یخ کړئ،وکاروئ
● Based on observation.
● د مشاهدې پراساس
● A high quality variety of different kinds
of textures.
● د مختلف کیفیت ډولونه د لوړ کیفیت ډولونه

10% - Peer feedback Give specific, detailed suggestions for improvement to others in your class.
جوړه

Strong and durable construction.
● قوي او دوامداره ساختماني
● Well-crafted surface quality:
well-smoothed and clean textures.
 ښه سګرټ او پاک:● ښه جوړ شوي سطحي کیفیت
جوړښت
● Great handfeel.
● عالي السي
●

 او تناسب اغیزمنه کارول، توضیحاتو،د انتوت

Portraiture  انځور...
● Detailed, accurate, and life-like.
 او ژوند په څیر، دقیق،تفصيلي
● Based on observation.
د مشاهدې پراساس

●
●

...or Patterned/drawn surface texture
 مټ شوی د سطحې جوړښت/  یا نمونه...
● Detailed, accurate, and life-like.
 او ژوند په څیر، دقیق،● تفصيلي
● Based on observation or image research.
● د مشاهدې یا عکس څیړنې پراساس
● Complex and beautiful pattern.
 هpattern ● پیچلي او ښکلی ب
● A high quality variety of different kinds
of pattern and drawing.
● د مختلف کیفیت ډولونه د مختلف نمونې ډولونه او
انځور کول

 د پرمختګ لپاره ځانګړي وړاندیزونه ورکړئ،ستاسو په ټولګي کې د نورو لپاره د پرمختګ لپاره ځانګړي
This project is your final exam, worth 20% of your final mark. It is due at the end of the last class before regular written exams. It must be done independently in the art classroom unless I specifically give you
permission to work outside of class. I encourage you to ask me if you want to try something not listed here.
 دا باید په خپلواکه توګه د هنر په ټولګي کې ترسره شي پرته لدې چې زه په ځانګړي ډول تاسو ته د ټولګي څخه. دا د عادي لیکلي ازموینو دمخه د وروستي ټولګي په پای کې دی. ارزښت لري٪20  ستاسو د وروستي نښه،دا پروژه ستاسو وروستۍ ازموینه ده
. زه تاسو هڅوم چې له ما څخه وپوښتم نو ایا تاسو غواړئ دلته د لیست شوي یو څه هڅه وکړئ.بهر کار کولو اجازه درکړم

