
 

 

 

 

UNIT 5 : COLOR  

 

1.Nothingnessتهی بودن 

2.Hostileخصمانه 

3.Outer spaceفضای بیرونی 

4.Protected حمایت شده 

5.Spaced out معلق -در فضا    

6.Blankتهی و بی حالت 

7.Interacts  برخورد میکند  

8.Definition تعریف   

9.Consider درنظر گرفتن   

10.On either side ofدر هر طرف 

11.Edgeلبه 

12.Deal with بکار میبرد   

Three- dimensional space 

 

13.Stand می ایستد 

14.Carve outتراشیدن 

15.Limitlessنامحدود 

16.Boundaries مرزها 

17.Shoebox shaped به شکل جعب کفش   

18.Is subdivided تقسیم میشود 

19.Interior داخلی   

20.Huge bubblelike شبیه حباب بزرگ   

21.Enlivened روح تازه دادن–نیرو بخشیدن   

22.Culminatingبه اوج رسیدن 

23.Dome گنبد   

24.Overhead باالی سر   

25.Rather than  در عوض–بجای  

26.Passiveغیر فعال 

27. Partners حریفان-شرکا  

28.Exist وجود داشتن   

29.Vital element عنصر اصلی   

30.Focus of attentionمرکز توجه 

31.Rounded openingشکاف گرد 

32.Might be tempted ممکن است بخواهیم 

33.Certainly قطعا 

34.Bronze برنز-مفرغ  

 لغات تخصصی برای یاد گیری هنر 

 کرد آوری :هادی فرهنگ دوست

قابل استفاده برای کلیه دانشجویان 

کمک -عکاسی-گرافیک-کاردانی هنر

 هنر نمایشی-جلوه های ویژه-کارگردانی



35.Opposite pointنقطه مقابل یا مخالف 

Two-dimensional space 

 

36.Major considerations مالحظات اصلی 

37.Possibility امکان 

38.Illusion توهم 

Spatial organization 

 

39.decide تصمیم گرفتن 

40.Each timeهربار 

41.Compare مقایسه کردن 

42.Barre 

43.Quadrant ربع دایره 

44.Leavingبر جای گذاشتن 

45.Openspace  فضای باز  

46.Partly نسبتا 

47.Asymmetrical نامتقارن 

48.Was fascinated  جذب شده بود  

49.Unexpectedغیرمنتظره 

50.Angle of vision زاویه دید 

51.Catch حاصل شود 

52.Peeringخیره شدن 

53.Eccentric placement چینش عجیب و  

 غریب

54.Daring composition ترکیب شجاعانه 

55.Sharp diagonal خط مورب تند-شیب تند  

Illusion of depth 

56.Backwardپس زمینه 

57.Is referred  اشاره می کند  

58.Picture plane صفحه تصویر   

59.Establish تولید کردن 

60.Illusionary depth خیالی-عمق توهمی  

61.Fartherدورتر 

62.Cultureفرهنگ 

63.Several چندین 

64.Overlapping رنگ گذاری  -همپوشانی رنگ 

 بر روی رنگ

65.Appearsبه نظر میرسد 

66.In front of  در جلوی 

67.Group scene  صحنه گروهی  

68.Shallowکم عمق 

69.Cutouts تکه  -برش   

70.Flesh and blood گوشت و خون   

71.Slylyزیرکانه 



72.Looking straight مستقیم نگاه کردن    

73.Profile head نیمرخ سر 

74.Pervasive غالب -حاکم   

75.Sense حس میکنیم   

76.Layers of depth الیه های عمق   

77.Deviceابزار 

78.Position حالت یا وضعیت 

79.Are meant به این معنی است   

80. Are placed جای می گیرد 

81.Higher باالتر 

82.Clearly به وضوح 

83.Essentially  ضرورتا –اساسا  

84.Ingenious ماهرانه -خالق  

85.Compelling وادار کننده 

86.Receding  –به عقب نشستن  -پس رفتن

 دور شدن

87.Perfected  به نبوغ رساندند  

88.Realistic واقع گرا 

89.Portraying ر کشیدنبه تصوی  

90.Extremely complex بسیار پیچیده   

91. Application بکارگیری 

92.Observable phenomena پدیده های قابل  

 مشاهده

93.Viewer بیننده   

94.Vanishing point نقطه گریز   

95.Visualize مجسم کردن   

96.Gazing خیره 

97.Disappearناپدید شدن 

98. Translation  ترجمه  

exercises 

99.Efficient کارآمد -الیق  

100. Diminutive پیش پا افتاده 

101. Originating سرچشمه گرفتن 

102. Dictateتعیین می کند 

103. Widely بطور وسیع 

104. Ties گره ها 

Historical background 

105. Delight شوق 

106. History of civilization تاریخ تمدن 

107. Absolutely مطلقا   

108. Naturalistic scenes صحنه های طبیعی 

109. Protruding برجسته 

110. Contrived scheme 



111. Convincing manner هشیوه ای قانع کنند  

112. Aesthetic purposes   اهداف زیبائی

 شناختی

113. Decade دهه 

114. Narrative thrust مضمون داستانی 

115. Masterpieceشاهکار 

116. Epilogue بخش آخر 

117. Poor condition شرایط ضعیف و بد   

118. Has been undergoing  تحت شرایطی

 قرار گرفتن

119. Restoration اصالح و احیا 

120. Rendering -انجام دادن-ب شدنموج

 پرداخت کردن)معماری(

121. Monastery صومعه 

122. Final gathering تجمع آخر 

123. Disciples حواریون 

124. Passover meal غذای نادیده گرفته شده 

125. Trial دادگاه 

126. Crucified به صلیب کشیدن 

127. Gospel book کتاب وحی-کتاب تعالیم  

128. Matthew انجیل متی 

129. Followers پیروان   

130. Betray خیانت کردن 

131. Sorrowful غم انگیز 

132. Unto 

133. Lord خدا -شاه -سرور   

134. Individuals افراد تکی و منفرد 

135. Terrible prediction کپیش بینی وحشتنا  

136. Dismayedوحشت کردن 

137. Puzzled متحیر شدن 

138. Judas یهودا 

139. Indeed  واقعی  

140. Falling back گرفته شده از 

141. Traitor خائن 

142. Seated نشسته 

143. Clutches  چنگ میزند  

144. Containing ویحا  

145. Silverنقره 

146. Handing over تسلیم کردن   

147. Authorities مقامات دولتی 

148. Fateful moment لحظه حیاتی   

149. Banquet hallسالن جشن و ضیافت 

150. Constructed ساخته شدن 

151. Careful دقیق 

152. Cloth hangings پرده های آویزان 



153. Panel دریچه 

154. Exact center  وسط مرکز 

155. Attention توجه 

156. Forcefully   به شدت  

157. Rectangular مستطیل شکل 

158. Halo هاله    

159. Performs  عمل میکند  

160. Believable قابل باور 

161. Leaving برجای می گذارد   

162. Cram پر شدن -جمع شدن  

163. Odd arrangement  چینش عجیب  

164. Personality شخصیت 

165. Reactions عکس العمل     

166. Character شخصیت   

167. Oddness عجیب بودن 

168. Pictorially به لحاظ تصویری 

169. Afforded عهده برآمدن از  

170. Artificially بطور مصنوعی 

171. Crowded پرجمعیت 

172. Can be perceived می تواند درک شود 

Dimensions of space 

173. Enrichment توانگری -غنا  

174. Offers پیشنهاد میکند 

175. Extension  گسترش  

176. Varieties تنوعات 

177. Angular زاویه دار 

178. Distance فاصله 

179. Orientation  شرق گرائی  

180. Endlessly  پایانبی  

181. Motion حرکت 

182. Can be conceived می تواند تصور شود    

183. Curves منحنی 

184. Execute اجرا کردن 

185. Mobility حرکت 

186. Swallow بلعیدن 

187. Intellectual   هوشمندانه

188. Construction   ساختمان  

 


