
                                                                                                   

 

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.

  1399 -1398سال تحصیلی:    3رشته: گرافیک.    ترم: کارشناسی مقطع تحصیلی:کاردانی

 نام ونام خانوادگی مدرس: سمیه لطیفیتصویری               پوستر طراحینام درس: 
 09361395832تلفن همراه مدرس:           somayeh735735@gmail.com مدرس:emailآدرس 

        یازدهممربوط به هفته  : تصویری               پوستر طراحی جزوه درس:.
 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:  ندارد 

 093827852همراه مدیر گروه : تلفن 

                                   

 بندی ترکيب در بصری های کيفيت
 

 :تعادل  
 شده واقع بندی ترکيب وسط در محوری حول بصری عناصر و داردو نا متقارن   متقارن حالتی تعادل

 .دارد وجود محوری تقارن آثار بيشتر در .اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تضاد: 

سيار آيد وجود به تناسبات، وسعت، اندازه، ميان بارز های تفاوت با که کنتراست يا تضاد    در و است معدود ب
 آثار در بصری عناصر بين که کمی تضاد .شود می محدود روشنايی و تيرگی رنگ، ميان تضاد به موارد برخی

 روشنايی و تيرگی ميان کنتراست از موارد برخی در .کند می تشديد بندی ترکيب در را هماهنگی دارد وجود

مفهومی  دارد سعی که است خاصی ی انديشه و مفهوم بيان جهت در بيشتر و .است تمرکز ی نقطه ايجاد برای

به کارگيری سطوح تيره و روشن در کنار يکديگر، ،عناصر ترکيب بندی در تصوير کند منتقل خود مخاطب بهرا 

ايجاد تضااد گاهی نيز با قرار دادن دو عنصار تصاويری ناهماهنگ و ناهمساان يا ها کناری رنگ سارد و گرم و 

ضاد  شکل، نوط خط، نوط باوت و ت ضاد رنگی در  شخد دديد می آيدض ت سطش م شن در يط  سايه اااا رو ايجاد 

ضاد های ديدا سی، ت ضاهای مفهومی و قيا سی، مانع ايجاد و شنا ست و از نظر زيبايی  صوير ا ری و محتوايی در ت
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صوير به کار گروته می  صلی ت صر ا سته کردن و نمايش عنا ضاد اغلب برای برج شودض ت يکنواخت و تکراری می 

 شودض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمرکز ی قطهن 
 قرار ی نحوه و کنتراست رنگ، توسط تمرکز ی نقطه .شود می ناميده اثر توجه مورد ی نقطه تمرکز، ی نقطه

صر گيری شتر و شده ايجاد بندی ترکيب در عنا ست گروته قرار کادر مرکز در بي شديد به تمرکز ی نقطه .ا  ت

 کند می کمط بندی ترکيب در هماهنگی
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 مقياس و تناسب  
سبات دذير، تعميا و کلی تعريف يط در  ای رابطه مقياس، و تنا

 کوچکی )ابعاد لحاظ از کل با اجزاء ميان و اجزاء ميان نسبی است
 بندی ترکيب در روته کار به عناصااار تعداد تعداد يا(بزرگی و

 وسيع سطش در ثابت و منظا تناسباتی و کا شونده تکرار وعناصر
 اثر در را بيشتری هماهنگی اين و رود می کار به بندی ترکيب در
  .آورد می وجود به

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح و فرم  
صر به معنايش؛ ترين کلی در ورم صری عنا شاره ای ب شکيل که کند می ا اين  بين روابط و اثر يط ی دهنده ت

 تصوير ی دهنده تشکيل عناصر وضا، و باوت روشنايی، و تيرگی ی درجه ضاست (رنگ سطش، خط، انواط) عناصر
سط شده خلق ستند هنرمند تو شکلی که داخل کادر  .ه صويرهر  ست در  ت سطش و ورم ا شود دارای  ديده می 

ست آوريا سطش و ورم بايد بد سطش ناميده می ض ابتدا تعريفی از  شد  شکلی که دارای دو بعد) طول و عرض ( با

شکال متنوط و حالت  شودض همچنين روی چيزها را نيز سطش می گويندض در طبيعت و در ديرامون ما سطوح به ا

زها در طبيعت گاهی به صورت هموار و گاه ناهموار و دارای باوت ها و نقش های مختلفی وجود دارندض سطش چي

ستض ورم به ما  شکل تنها دو بعدی ا صورتی که  شود، در  سه بعد ديده می  صوالً در  ستض ورم ا های مختلفی ا

و سايه نشان می دهد که جسا عمق دارد و در يط دنيای واقعی استض از آن جا که برقراری ارتباط با ورم به نور 

های ايجاد شده بستگی دارد، تضاد بين نواحی روشن و تاريط يط شکل که از کنار روشن شده باشدض به آن ورم 

 می دهدض

اشااکال که دارای ورم خاخ خود هسااتند هر کدام حص مخصااوخ خود دارند که با توجه به حص و محتوای 

ايره ها عکص العمل های احساسی مختلفی را مربع ها، مستطيل ها، مثلث ها و د کندض به آن درداخت می تصوير

بر می انگيزندض وقتی ورم اين شکل ها آشکار می شود) بخصوخ با نور جانبی( ديام آن ها تقويت می شودض يط 

می شود،  تصويرشکل گرد که از دشت روشن شده است، نشان دهنده ی کمال است، اما وقتی که با نور جانبی 
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های منحنی حاصله ، معنای احساسی جديدی می يابند و ما را به ياد انسان می ورم آن آشکار می شود و شکل 

 اندازدض ورم سه بعدی مستطيل ها، مربع ها و مثلث ها دنيای ساخت بشر را تداعی می کنندض 

هنری ورم مورد نظر وسبط  کاری،بايد هر قبل از انجام ، طراحکند،نقش هويت اثر را بازی می ورم ياا قاالب اثر،

ی نهايی تاوجه مؤلفه 5اثر،دوباره بايد به  قالب خاصی را بارای کاار خاود برگزيندضبرای برگزيدن سبط هنری،يا

 :شودضيعنی

 و نيازهای گروه سنی مخاطب همخوانی دارد؟ ويژگی آيا قاالب اثار با-

 آيا قالب اثر در انتقال حص مورد نظر ماؤثر است؟-

 است؟ تقال راحت و سريع مفاهيا و معانی تأثيرگذارآيا قالب انتخابی در ان-

 است؟ تاوجه داشته (ض مذهبی وضض هنری، ،ورهنگی)موضوط آيا قالب اثر به نوط -

 مؤثری دارد؟ آيا قالب انتخابی اثر،در خلق زيبايی و جذابيت  نقش-
 

 

 

 


