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  1399 -1398 سال تحصیلی:نقاشی   ترم:  اول    رشته: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی
 سپیده وزیری  نام ونام خانوادگی مدرس: تکنیک های طراحی              نام درس:

  تلفن همراه مدرس:................................ sepidehvaziri85@gmail.com      مدرس:emailآدرس 

    هشتممربوط به هفته  :   :تکنیک های طراحی                              جزوه درس
 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                    power pointدارد:  ندارد 

 تلفن همراه مدیر گروه : ............................................
                                   

 :جنسیت سازی
 

خاطب صحیحی به ممند کمک میکند تا تصور تاثیرات بافت و جنسیت اشیا در طراحی تا حدود زیادی به هنر
سوژه خود با قدرت پیش برود. این در حالی است که هنوز تعداد زیادی از شما نسبت خود القا کند و در بیان 

ف های شما در اید و همین امر باعث دیده شدن ظع یاوردهامر مهم، ورزیدگی مناسبی به دست نبه این 
عی میکنیم با تمرین تمرکز خواهیم کرد و سطراحی خواهد شد، بنابراین در این جلسه بر روی جنسیت سازی 

 دست و چشم خود را قوی کنیم. و تکرار
همانطور که میدانید اشیا از بافت های مختلفی شکل 

ها با استفاده از قدرت المسه به  گرفته اند، این بافت
قابل تشخیص هستند، حال باید با استفاده از  راحتی

قدرت دست طراح قادر باشیم تا این  قدرت بینایی و
 بافت ها را به روی کاغذ منتقل کنیم.

شیشه را  لی مثل یکجسم صیق تصور کنید یک
طراحی میکنید، بافت این شیشه به قدری نرم است 

و سایه براحتی بر روی آن میلغزد و در نتیجه  رکه نو
نور و آنچه میبینیم لکه های مشخص و منقطعی از 

سایه است که در اصطالح رفلکس نامیده میشود، 
بنابراین با اینگونه سایه زدن براحتی میتوان جنس 

 شیشه را طراحی کرد.

 
 

 
 

 طراحی شیشه با مداد
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شیشه  ال باگ یا سفال باشد، آنچه میبینید کامحال اگر جسمی که در مقابل شما قرار دارد جسمی مانند سن 

تابد  نور به دلیل اینکه شی صیقلی و صاف نیست با پراکندگی تقریبا یکسانی به جسم می هد بود،وت خوامتفا
بلکه با محو کردن سایه  دیگر خبری از رفلکس های شیشه نیستاصطالح بر روی سطح پخش میشود. در و 

 و روشن میتوان جنسیت سنگ را القا کرد.

 

 
 طراحی از سنگ با مداد

 
 

در مورد عناصر طبیعت مثل برگ ها یا میوه ها یا درختان نیز، پرداختن به جنسیت ها بسیار حائز اهمیت 
هستند به طور مثال جنس تنه درخت با جنس یک سیب متفاوت است ، اولی ظخیم و دومی نرم و صیقلی 

 یدا کرد.پ جزئیات میتوان براحتی به جنسیت سازی مطلوبی از اجسام دستاست. بنابراین با پرداختن به 
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 طراحی از سیب با مداد) به جزئیات و نحوه سایه زدن خوب دقت کنید(

 

 
 طراحی از برگ درخت با مداد
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 طراحی از تنه درخت با مداد
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 :مهشتهای هفته تمرین

 

ی کنید، به نکاتی که در طراح A3از روی مدل زیر در ابعاد در جهت تمرین برای جنسیت سازی  -1
 مورد جنسیت سازی اشیا گفته شد دقت کنید و طرح را پیاده کنید.

 
 
 



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 
 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 
 کات: ن

  کاغذ پارس استفاده کنید.از 

 .برای این تمرین فقط از مداد استفاده شود 

  برای تیرگی و روشنی از مدادهایH  و خانواده مدادهایB .میتوانید استفاده کنید 

 .به پراکندگی نور روی سطوح مختلف دقت کنید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موفق باشید.
 سپیده وزیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


