
١١٤طه 
:املقدمة

وعلى آله وصحبة صلى اهللا عليه وسلماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسولنا وقدوتنا حممد
:وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى ديه واسنت بسنته واقتفى أثره إىل يوم الدين إما بعد

من اشهر الربامج املستخدمة اليوم تلك اليت تتعلق بالتصميم سواء تصميم ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
منتدى من قسم للتصميم ويكون اليكاد خيلوو.......املواقع او التواقيع الشخصية او التعديل على الصور 

الفوتوشوب من الربامج الرئيسية املعتمدة يف القسم ولعل اكثر املشاركات قراءة تلك اليت يكون عنواا اطلب 
واغلب االعضاء مذهلون من التصاميم او كيفية ،اي تصميم او توقيع فنرى انفراد صاحب املشاركة بالتصاميم 



.عملها او حىت قد يرى االتسان صورة تعجبه اليدري كيف مت تصميمها 
والبعض يرغب يف ان يكون مصمم ولكنه جبهل كيفية التعامل مع الربنامج نتيجة لعدة عوامل قد يكون ابرزها 

العلم أن األمر مععدم معرفته بالربنامج املستخدم وهو غالبا الفوتوشوب او عدم قدرته على استخدام الربنامج
ولالسف اغلب الكتب االلكترونية او املشاركات يف املنتديات عن ،ليس بالصعوبة اليت قد يتخيلها البعض 

الفوتوشوب تكون عبارة عن جمموعة من الدروس حول عمل تصاميم معينة دون شرح للربنامج او كيفية 
.التعامل مع االدوات فيه 

مستفيد من "الفوتوشوب طريقك حنو االبداع" :فقمت باعداد هذا الكتاب حول الفوتوشوب حتت عنوان
العديد من املنتديات وقمت بتنسيقها واعدادها ليتمكن اجلميع من فهم الربنامج والتعامل معه حىت لو مل تكن 

.لديه اخللفية الواسعة عن الكمبيوتر او برامج التصميم وليتمكن من احتراف الربنامج يف اقل وقت ممكن 

حاولت ان اجتهد قدر االمكان يف هذا الكتاب العمل على شرح ادوات وخصائص االمثلة ووضع الدروس 
بالصور ومع ذلك البد من وجود نقص فاعذروين وأرحب بأي تعليق أو استفسار أو مالحظة مع كامل 

أن يدعو يل ولكل من ساهم يف : وأنــا يل طلب بسيط من كل قارئ هلذا املوضوع وهو،الشكر واالحترام
.أخوكم يف اهللا مهدي...بناء هذا املوضوع بدعوة صاحلة
:للمراسلة عرب الربيد االلكتروين

mahdi.awwad@hotmail.com
mahdi.awwad@yahoo.com
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:عن الربنامج 
ما هو الفوتوشوب 

من الويب أو من ماسح ضوئي أو من كامريا هو برنامج للتعامل مع الصور الرقمية بكافة أنواعها سواء كانت
.عليها للوصول اىل نتائج رائعةو اجراء التعديالت املختلفة.... رقمية 

خاص بلجرافيكس أو صنع وتصميم وإنتاج الصور، وتدخل بنطاقه .. على اإلطالقرسومياو هو أفضل برنامج
استخداماً بني وهو الربنامج األول يف العامل من ناحية القوة، واألكثر.. املواقع وتقطيع الصوراألعمال اليت ختدم تصميم

سهلة وبسيطة، ) سواء اإلجنليزية أو املعربة(فواجهته املصممني ومما يزيد من قوة الربنامج أن تعلمه ليس بالصعب؛
وميسرةبشروحات مصورة أو فالشية واضحة-جماناً وبكثرة–للواجهتني العربية واإلجنليزية واملراجع والدروس متوفرة

..
من الربنامج باستمرار مما اليت تسعى أن تطوروالفوتوشوب معروف عاملياً وهو إحدى برامج شركة أدويب الشهرية

وتوفر .وأدوات يغنيك عما سواه من الربامج الرسوميةوهو بفضل ما حيويه من إمكانيات.. يكسبه جتدداًً واضحاً
اتهدين يف هذا اال واإلضافات الرائعة واألمثلة التطبيقية وامللفات الفوتوشوبية املفتوحة، وأعمالامللحقات املتنوعة

بتعلم هذا الربنامج واحترافه جعل الربنامج أيسر وكثرة املصممني والكتب واملواقع املتخصصة واهتمام اجلميع
ويقوم بعمل )(ImageReadyبنفس الواجهة تقريباً يطلق عليه اسم) برنامج ملحق( وأقوىوقد أضيف للربنامج

أنت، خبطوات سهلة وواضحة وسريعة، إضافة إىل أمهيته حتريك لبعض عناصر التصميم أو كلها بالطريقة اليت حتددها
. ...التصميم ويف عمل ارتباطات تشعبية داخل

الفوتوشوب بالضغط على رمزه اخلاص داخل ميكن الوصول إليه عن طريق برنامجImageReadyوبرنامج
بينهما سهل جداً حيث ميكن العودة من اإلميج ريدي إىل الفوتوشوب والتعاون وتنقل العمل ما.. واجهة الفوتوشوب
توضح طريقة استخدام يوجد دروس(وهكذا.. اإلميج ريديالفوتوشوب املوجود داخل واجهة بالضغط على رمز

. )الربناجمني يف التصميم

ملاذا الفوتوشوب حيظى بإنتشار واسع وصيت عايل ومستخدمني كثر
. ـالربنامج معروف عاملياً  ، وهو األكثر استخداماً  بني املصممني ١
.ـتوفر الدروس هلذا الربنامج سواء العربية أو األجنبية ، وهذا بطبيعة احلال يزيد من قوة الربنامج ٢
. ـأن تعلمه ليس بالصعب ، فواجهته سهلة وبسيطة ٣
. ـامكانية تصدير الصور وحفظها للويب ودعمه له بشكل قوي جداً  ٤
ـالشركة املنتجة تطور من الربنامج باستمرار وهذا مما يكسب الربنامج جتدداً  واضحا حيث يوجد حاليا االصدار٥

CS3.
.ـأن هذا الربنامج بفضل ما حيويه من إمكانات وأدوات ، يغنيك عما هو سواه من برامج الرسوم األخرى ٦

:تعــريفات أســاسية البد منها
هناك بعض التعريفات األساسية والىت من املهم التعرف عليها قبل البدء ىف شرح الربنامج ، ألن معرفتها واستيعاا 

جيداً سيسهل عليك فهم الكثري من أوامر واستخدام األدوات والقوائم املختلفة ، واألسلوب الذى يفهم به الربنامج 
هذه األوامر وطريقة تعامله معها ، كل هذه األمور تيسر عليك فهم الربنامج واالستمتاع بالعمل به ، ألن فهم الشئ 
بطريقة آلية أو حفظ عدة خطوات لتنفيذ شئ ما قد يساعد على تنفيذ هذا الشئ فعالً ولكنه ال يساعد على االبتكار 
وحل املشاكل الصغرية الىت تعترضك والتفكري ىف طرق أسهل ختتصر العمل ، فهيا معاً نتعرف على بعض املفاهيم الىت 



.تساعد ىف فهم كيفية عمل برنامج الفوتوشوب

: البكسل

:ننتقل اآلن لنقطة أخرى وهى أنواع برامج اجلرافيكس والفارق بينها 
:تنقسم برامج اجلرافيك بصفة عامة إىل نوعني رئيسيني

bitmap) اخلريطة النقطية(مها برامج تعمل بطريقة 
vectors) املتجهات(وأخرى تعمل بطريقة 

:وفيما يلى نبذة خمتصرة عن كل منهما
:bitmapاخلريطة النقطية )١

وتذكر دائماً ما ذكرناه (ىف الربامج الىت تعمل بطريقة اخلريطة النقطية تتكون أى صورة من جمموعة من البكسالت 
ولكل ) سابقاً، أن البكسل هو أصغر وحدة على الشاشة ومن جتاور البكسالت الواحدة جبانب األخرى تنشأ الصور

بكسل من بكسالت الصورة معلومات حتدد موقع هذا البكسل ولونه والربامج من هذا النوع هى أنسب ما يصلح 
ويتضح فيها جلياً تدرج األلوان الناتج عن ) مثل الصور الفوتوغرافية والرقمية(للتعامل مع الصور ذات األلوان املتدرجة 

وتذكر دائماً أن (التأثريات املختلفة كالظل والنور ، والصورة ىف هذه النوعية من الربامج تتأثر بكل من مقاسها ودقتها 
دقة الصورة هو عدد البكسالت املوجودة ىف الوحدة الطولية سواء كانت هذه الوحدة تقدر بالسنتيمتر أو بالبوصة أو 

ومن أمثلة ) بأى وحدة أخرى ، وأنه كلما زاد عدد البكسالت ىف الوحدة الطولية كلما زادت دقة الصورة ووضوحها
وإليك فيما يلى منوذج لصورة . الربامج الىت تعمل ذه الطريقة برنامج الفوتوشوب وبرنامج البينت شوب برو وغريها

معروضة ىف برنامج يعمل بإسلوب اخلريطة النقطية ، وستالحظ فيها أنك كلما قمت بتكبري أحد أجزاء الصورة تظهر 
.لك البكسالت املتجاورة



:vectorsاملتجهات )٢
تتعامل الربامج الىت تعمل ذه الطريقة مع أى صورة أو جرافيك على أنه يتكون من خطوط ومنحنيات يتعامل معها 

واملتجهات تقرأ الصورة وفقاً لنظام هندسى، وىف هذا vectorsالربنامج من خالل عناصر تعرف باسم املتجهات 
النوع من الربامج فإن اجلرافيك ال يتأثر مبقاس الصورة أو دقتها ، فأياً كانت الدقة أو املقاس فإنه يظهر بنفس الوضوح 

عند طباعته ، هلذا فهو احلل األمثل للتعامل مع أمثال الكليب آرت والشعارات واخلطوط ، وأى رسم يعتمد على 
ومن أمثلة الربامج الىت تعمل ذا . اخلطوط واأللوان وخيلو من تعقيدات األلوان املتدرجة مثل الرسوم الزخرفية

وإليك فيما يلى منوذج صورة معروضة ذا . وغريها.. األسلوب برامج مثل ، كوريل درو ، واألدوب إليستراتور 
األسلوب ، ستالحظ أنه مهما زدنا تكبري أى جزء من أجزاءها فإنه يظهر بنفس الدقة والوضوح ، فقط مساحات 

.لونية وخطوط ، ومهما غريت املقاس أو دقة الصورة تظل كما هى

سواء كانت الصورة منفذة بطريقة املتجهات أو اخلريطة النقطية فإا تعرض على الشاشة على أا نقاط :مالحظة
متجاورة ، ألن الشاشة نفسها عبارة عن نقاط مضيئة متجاورة ، ودقة الشاشة تقاس بعدد النقاط ىف البوصة ، وتعرف 

.dots per inchوهو اختصار dpiاختصاراً بـ 

:image resolutionدقة الصورة 
عدد البكسالت ىف الوحدة الطولية ، والشائع أن تكون هذه الوحدة هى البوصة لقياس دقة الصور ، وتعرف اختصاراً 

، وكلما زادت دقة الصورة كلما زاد وضوحها ، كما يتضح ىف pixels per inchوهى اختصارppiبـ
.بكسل ىف البوصة ٣٠٠بكسل ىف البوصة ، والصورة اليمىن دقتها ٧٢الصورة التالية ، حيث الصورة اليسرى دقتها 

:color modelالنموذج اللوىن 
أن النظام اللوىن خيتص بربنامج اجلرافيك ، أما النموذج فليس كذلك ، فهو أسلوب للتعامل مع األلوان وضعه جمموعة 



من املتخصصني ليس للتعامل مع برامج اجلرافيك فحسب وإمنا مع األجهزة املختلفة ، كشاشات العرض والفيديو 
واإلضاءة وغريها ، أى أنه اسلوب للتعامل مع األلوان مت اعتماده عاملياً ليكون وسيطاً للتعامل بني كافة األجهزة 

.املختلفة

.سنبدأ اآلن باحلديث عن النماذج اللونية ألا األمشل واألعم مث ننتقل للحديث عن األنظمة*
:HSB Modelالنموذج اللوىن 

سيكون مفهوم هذا النموذج هو األقرب لديك ، ألنك تتعامل به يومياً مع كل ما حولك من األشياء ، فهو يعتمد 
وهو اختصار للخصائص الثالثة األساسية ألى لون HSBعلى الرؤية اإلنسانية للون ، وأكرب داللة على هذا هو امسه 

وسنذكر اآلن تعريف هذه BRIGHTNESSوالربيق SATURATIONوالتشبع HUE، وهى الصبغة 
:اخلواص 

:HUEالصبغة 
وهذا ال يتأتى إال نظرياً ، فاللون ىف الطبيعة ختتلط فيه (هو اللون املنعكس من أى مادة بدون تأثري اخلواص األخرى 

من ٣٦٠وعلى العجلة اللونية فإن الصبغات هى املوجودة على حميط الدائرة واحملصورة بني صفر و ) اخلواص الثالث
الدرجات ، وىف استخدامنا العادى نعرف الصبغة بامسها كاألمحر واألخضر واألزرق ، ولكن عندما تتعمق ىف الدراسة 

.أكثر ستعلم أن هذه الكلمات حتمل بني طياا اخلواص األخرى كالتشبع والربيق
:SATURATIONالتشبع 

وهو قوة اللون أو مبعىن أدق نقاء اللون ، ويعرب التشبع عن نسبة الدرجات CHROMAويطلق عليه أحياناً 
وهو اللون التام التشبع اخلاىل من درجات (حىت املائة ) وهو الرماديات(الرمادية ىف اللون وتتراوح نسبته بني الصفر 

، وعلى العجلة اللونية ىف الصورة التالية فإن التشبع يزيد كلما اجتهنا للحواف اخلارجية للدائرة ويقل كلما ) الرمادى
اجتهنا للمركز ، واآلن نريد أن نقرب مفهوم التشبع إلينا أكثر ، فتذكر عندما تذهب لشراء مالبسك وختتار ألواا ، 

إن هذا معناه أنه عاىل التشبع ، وتقول عن ) فاقع(فبينما تستعرض البضائع ىف الفترينات أال تقول أحياناً إن هذا اللون 
).هذا معناه أنه قليل التشبع(لون آخر أنه باهت 

:BRIGHTNESSالربيق 
) وهو اإلظالم التام الذى يصل إىل األسود% (وهذه اخلاصية الىت تعتمد على نسبة الضوء ىف اللون وتتدرج من الصفر

واآلن هل تذكر هذه اخلاصية ىف الطبيعة ؟ أمل تشاهد يوماً ). وهو اإلضاءة الكاملة الىت تصل إىل األبيض% (١٠٠حىت 
عمود اسطواىن ىف أحد املباىن وقد سقط عليه ضوء الشمس ؟ أال تراه ىف أحد جوانبه مضئ متاماً لدرجة تكاد تصل 

لألبيض ، وعلى جانب آخر مظلم لدرجة تكاد تصل لألسود ، هل تعرف السبب ، إن هذا بسبب نسبة الضوء 
الساقطة على كل جزء ، فاجلانب املواجه للشمس يعكس قدراً كبرياً من الضوء ، أما اجلانب اآلخر البعيد عن الشمس 

وىف الطبيعة يصل الضوء لكل جزء ولكن بنسب خمتلفة ، لذلك ينصح الفنانون (فال يصله إال نسبة ضئيلة من الضوء 



بعدم استخدام اللون األسود إلعطاء الظالل وإمنا تستخدم درجات من الرمادى ، ولكن ألن عامل القصة املصورة 
هو عامل فانتازى فإن رساموه يكسرون هذه القاعدة ويستخدمون اللون األسود إلعطاء الظالل comicوخاصة الـ 

وهى القصص املصورة الىت حتاكى الطبيعة فإن رساموها ال يستخدمون اللون realisticأثناء التحبري ، أما نوع الـ 
).األسود بنفس الغزارة

ومن Brightnessوالربيق Saturationوالتشبع Hueالبد أنك أدركت اآلن مفهوم اخلواص ، الصبغة 
، أى أنك بتعديل هذه اخلواص الثالث حتصل على HSBحروفها الثالث جاء اسم هذا النموذج موضوع احلديث 

أى لون تريده من خالل هذا النموذج ، وهذا النموذج هام ألن الفوتوشوب يتعامل به ىف أحوال عديدة ، مثل التقاط 
.اللون ولوحة األلوان وضبط أالن الصورة وغريها ، وسيتم شرح هذه األمور الحقاً

:RGB Modelمنوذج 
وىف هذا النموذج نتعامل مع ألوان الضوء ، وهو يعرب عن األطياف املرئية الىت تنتج من خلط األلوان الثالثة ، األمحر 

Red واألخضرGreen واألزرقBlue بنسب خمتلفة ، ومن حروفها الثالثة األوىل جاء اسم هذا النظامRGB .

وخبلط األمحر magenta) الفوشيا(وكما يتضح ىف الصورة التالية ، خبلط األمحر التام مع األزرق التام ينتج اللون 
، وخبلط اللون األزرق التام مع األخضر التام ينتج اللون اللبىن yellowالتام مع األخضر التام ينتج اللون األصفر 

cyan وخبلط األمحر التام واألخضر التام واألزرق التام ينتج اللون األبيض ، وهلذا السبب تسمى أحياناً ألوان ،
RGBباأللوان املضافةadditive colorsوهذا النموذج اللوىن . ألن جمموعها ينتج اللون األبيضRGB

.يتعامل مع الشاشات والفيديو واإلضاءة وغريها

:CMYKmodelمنوذج 
واألصفر Magentaواملاجنتا Cyanوهذا النموذج معد أللوان الطباعة ، واأللوان الرئيسية ىف الطباعة هى اللبىن 

Yellow واألسودBlack ومن حروفها األربعة األوىل يأتى اسم نظام ،CMYK ولكنهم استخدموا حرف
الذى Bحىت ال خيتلط األمر مع حرف الـ Bىف للتعبري عن اللون األسود بدالً من احلرف األول وهو الـ Kالـ 

RGBيعرب عن األزرق ىف ألوان 
ينتج عنهم اللون األسود yellowواألصفر Magentaواملاجنتا cyanونظرياً فإن احتاد األلوان الثالثة ، اللبىن 

، ولكن ال حيدث هذا ىف الواقع ، ألنه ال توجد األحبار مبثل هذا النقاء ، وإمنا تكون عادة خمتلطة بشوائب ، مما ينتج 
عن خلط األلوان الثالثة لون بىن حمروق ، وهلذا أضيف اللون األسود إىل ألوان الطباعة فأصبحت ألوان الطباعة أربعة 

وألن طرح مجيع األلوان ىف هذا النظام ينتج عنه اللون األبيض فنها تعرف أحياناً باسم األلوان .CMYKألوان 
ألن معىن وجود ) اللون األبيض(، لذلك فعند حديثك عن الطباعة ال تقول subtractive colorsاملطروحة 

مساحة بيضاء ىف الطباعة أا ختلو من أى لون ، فال تقول مثالً أنىن سأطبع ورقة محراء مكتوب عليها باللون األبيض ، 
ولكن تقول أنك ستطبع ورقة محراء عليها مساحات ختلو من اللون متثل الكتابة ، والحظ الشكل التاىل لتطبق عليه ما 



قلناه ، تالحظ أن جمموع األلوان هو األسود ، وأن طرحها ميثل اللون األبيض كما تالحظ العالقة بني نظام 
CMYK ونظامRGB.

وهى األشهر واألكثر أمهية ىف التعامل CMYK، و RGB، و HSBىف ما سبق شرحنا النماذج اللونية الثالث 
وهو أقل أمهية من سابقيه بالنسبة للمستخدم العادى LABمع برنامج الفوتوشوب ، ويبقى لدينا منوذج 

:أهم اختصارات لوحة املفاتيح يف برنامج الفوتوشوب

: Fileاختصارات القائمة -١

Ctrl+Nالوظيفة ........األمر 
ملف جديد

Ctrl+oفتح ملف

Ctrl+Wإغالق ملف واحد

Ctrl+Shift+Wإغالق مجيع امللفات

Ctrl+Sحفظ

Ctrl+Shift+Sحفظ باسم

Ctrl+Alt+Sحفظ نسخة

Ctrl+Alt+Shift+S حفظ لالنترنت )Save for Web(

Ctrl+Shift+Pإعداد الصفحة

Ctrl+Pاطبع

Ctrl+Qخروج



Ctrl+Shift+M الذهاب إىل برنامج)ImageReady(

F1مساعدة

: Editاختصارات القائمة -٢

Ctrl+Zالوظيفة ................ األمر 

الرجوع إىل آخر خطوة مت القيام ا

Ctrl+Alt+Zالرجوع إىل عديد من اخلطوات السابقة

Ctrl+Xقص

Ctrl+Cنسخ

Ctrl+Vلصق

Ctrl+Tتعديل حر

: Layersاختصارات القائمة-٣

الوظيفة .................األمر 

Ctrl+Shift+Nطبقة جديده

Shift+Alt [+إختيار أعلى طبقة

Shift+Alt]+إختيار أسفل طبقة

CTRL+Eلدمج إحدى الطبقات مع الطبقى املوجودة أسفل منها

: Selectاختصارات القائمة-٤

الوظيفة......... األمر
Ctrl+Aحدد الكل



Ctrl+Dال حتدد أي عنصر

Ctrl+Shift+Iقلب التظليل

:Filterاختصارات القائمة-٥

الوظيفة ........األمر 

Ctrl+Fآخر فلتر مت تطبيقه

: منوعات -٦

الوظيفة ....... األمر

Ctrlتكبري الصورة+ و

Ctrlتصغري الصورة-و

Alt+Backspaceملء الصورة باللون األمامي

Shift+Backspaceملء الصورة باللون اخللفي

Ctrl+Alt+<تكبري اخلط درجتني

Ctrl+Alt+>تصغري اخلط درجتني

Ctrl+Shift+Alt<تكبري اخلط عشر درجات

Ctrl+Shift+Alt+ >تصغري اخلط عشر درجات

Alt+Ctrl+ ' فقط(إظهار خطوط طولية وعرضية على الرمسية
)ليسهل عليك حتديد األماكن

Ctrl+Rأظهر املسطرة

Dإلختيار اللون األبيض واألسود



Shift لرسم خط مستقيم أو شكل هندسي منتظم ، اضغط على
أداة التحديد و هذا الزر

CTRLلتحديد مجيع األشكال املوجودة يف إحدى الطبقات، اضغط على الطبقة واضغط أيضاً على هذا الزر

:نظــرة عـــامة*
ىف هذا الفصل سنلقى نظرة عامة على الربنامج والعناصر املكونة له ، مث نشرح بعض هذه العناصر ذات االستخدام 

.العام ، والىت ال ختتص بأدوات معينة
:عندما تفتح الربنامج ألول مرة جتد النافذة كما ىف الشكل التاىل 

:كما تراها ىف الشكل التاىل Tools Boxوعناصر صندوق األدوات 

:وشريط القوائم كما تراه ىف الشكل التاىل 



:ونافذة اللوحات تتكون من العناصر الىت تراها ىف الشكل التاىل 

.فيما سبق ألقينا نظرة عامة على العناصر املكونة للربنامج بالصور ، واآلن نشرح بعض هذه العناصر بالتفصيل
شريط القوائم

:شرح القوائم املهمه بالفوتوشوب
Fileقائمة 
Editقائمة 
Imageقائمة 
Layerقائمة 
Selectقائمة 
Filterقائمة 
Viewقائمة 
Windowقائمة 
Helpقائمة 

:سنقوم بشرح مجيع القوائم املوجود بربنامج الفوتوشوب ، وكل قائمه حتتها شرح ماحتتويه من خصائص 

:Fileقائمة 
:سوف تظهر لك القائمه كما بالشكل التايل Fileبالضغط على قائمة 



فتح عمل جديد وعند الضغط عليه سوف تظهر لك نافذة خصائص العمل اجلديد من طول وعرض ووضوع ) ١(
:كما بالصوره التاليه ...... ولون وحجم 

.فتح ملف موجود جبهازك ) ٢(
.فتح بإسم ) ٣(
.صور مت التطبيق عليها والتعامل معها ١٠هذا اخليار يستعرض لك آخر ) ٤(
.إغالق امللف احلايل ) ٥(
.حفظ التعديالت على امللف ) ٦(
.حفظ التعديالت او حفظ العمل بإسم ) ٧(
) .HTMLصفحات (حفظ العمل إلستخدامها يف الويب ٨(
.إعادة الصوره كما كانت عند الفتح وميسح كل شيء عملته عليها ) ٩(
.فتح صوره داخل العمل ) ١٠(
.إسترياد ملف ) ١١(
.تصدير ملف ) ١٢(
هذه اخلاصيه الحيتاجها الكثري منا حيث اا مهمه للعمل مع جمموعه من االفراد وهذا اذا كان اجلهاز مرتبط ) ١٣(

.بشبكه داخليه 



.بعض إمكانيات معاجلة عدة صور دفعه واحده ) ١٤(
.معلومات امللف ) ١٥(
.أوامر خاصه بالطباعه وخصائصها ) ١٦(
.ImageReadyللتنقل السريع بالعمل للذهاب اىل الربنامج امللحق بربنامج الفوتوشوب وهو) ١٧(
.اخلروج من الربنامج ١٨(

:Editقائمة 
:طويلة عريضة وسنشرحها بإختصار وبشكل مفهوم بإذن اهللا Editقائمة 

.التراجع عن آخر عمل مت القيام به ) ١(
.التقدم خطوه لالمام ) ٢(
.التراجع خطوه للخلف ) ٣(
.أمر للتحكم بشفافية األداة اليت تستخدمها حاليا ) ٤(
.قص ) ٥(
.نسخ ) ٦(
.نسخ ويستخدم إذا كنت تعمل على أكثر من شفيفه ومل تقم بدمج الشفاشف فسوف تستعمل هذا اخليار ) ٧(
.لصق ٨(
.لصق بنفس املكان احملدد دون اخلروج عن اطار التحديد ) ٩(
.مسح االعمال اليت قمت بعملها على املنطقه املظلله حاليا ) ١٠(
.ملء املكان احملدد باللون ) ١١(
.ويقوم بوضع لون معني انت حتدده حول املكان احملدد ) اللري(يقوم بعمل حدود للطبقه ) ١٢(
.حتريك حر للصوره ) ١٣(
.درجه وهكذا ١٨٠درجه او ٩٠بعض االوامر املساعده للتحريك مثال قلب الصوره اىل ) ١٤(



.ميكننا عمل املنطقه احملدده فرشاة ) ١٥(
.وسوف نتطرق بدرس الحق عن الباترن .. ميكننا عمل املنطقه احملدد باترن ) ١٦(
.يعين شكل )shap(ميكننا عمل املنطقه احملددة) ١٧(
.وغريها ..ومنها تفريغ اهليستري ClipBoardخيارات منهم تفريغ الذاكره ٤خيارات املسح وهي ١٨(
.التحكم خبيارات االلوان ) ١٩(
نافذة التحكم يف االستايالت والباترن وااللوان واالدوات وميكنك من خالهلا اضافة او ازالة والتحكم خبصائص ) ٢٠(

.كل اداة بالربنامج 
.بعض التفضيالت ) ٢١(

:Selectقائمة 

.حتديد الصوره بأكملها ) ١(
.الغاء التحديد عن الصوره ) ٢(
.بعد الغاء التحديد اذا اردت ارجاعه ذا الزر ) ٣(
.عكس التحديد مثال مت حتديد االوراق واردنا العمل على ارضية االوراق اختر هذا اخليار لعكس التحديد ) ٤(
)انظر الصوره ( التحديد بواسطة لوح االلوان ) ٥(

الشافطه لتحديد لون معني املراد حتديده -١
اظافة حتديد للون احملدد-٢
النقاص لون من التحديد-٣



لتحديد اما الوان عامه او ختتار من القائمة اللون احملدد-٤
توسيع نطاق التأثري لزيادة درجة اللون احملدد-٥
الختيار اما ابعاد اللون االبيض او االسود او حتويلها درجات الرمادي -٦

DELETEوبعدها اعكس التحديد واضغط ١٦بعد التحديد اختر هذا اخليار واختار قيمة التدرج مثال ) ٦(
..وانظر ماذا حيصل للصوره؟؟

.النشاء حزام او تقليص احلد او متديده ) ٧(
.لتوسيع التحديد اذا كان من نفس اللون ٨(
.تعميم التحديد على اللون احملدد اي حتديد اي لون يطابق اللون احملدد ) ٩(
.لتكبري وتصغري التحديد ) ١٠(
اي بعد حفظ التحديد ميكنك استعادته مرة اخرى ولو بعد حني الرجاعه مع ..الستعادة التحديد بعد حفظه ) ١١(

.مالحظة انه ال ميكن االستعادة بعد إغالق الربنامج
.حلفظ التحديد ) ١٢(

:Filterقائمة 

الفالتر هي األمور املهمة يف الفوتوشوب وهي أداة فعالة ميكن للمصمم استعماهلا ، وقد قامت الشركة املنتجة بتضمني 
بعض الفالتر مع الربنامج ، وهي بصراحة مهمة ومفيدة وتسهل على املصمم الكثري من اخلطوات اليت سيتعب لو قام 

.بعملها يدوياً  

:الفالتر كثرية ، وهي على نوعان 
.أي أا تأيت مع الربنامج بدون أن تضيفها أنت )أساسية(فالتر أصلية :النوع االول 
فالتر إضافية هذه الفالتر تقوم بإنتاجها شركات متخصصة ، مهمتها كما أسلفنا عمل بعض التأثريات :النوع الثاين 

وهي يف الشكل السابق ." اجلاهزة واليت تساعد املصمم ، وتأيت على شكل ملف إعداد تقوم بتنصيبه على جهازك
.)يوجد فصل عن طريقة اضافة ملحقات الفوتوشوب(" ضمن املنطقة احملددة بالون الوردي الفاتح 



.وسنقوم بإذن اهللا تعاىل بشرح ثالث فالتر تعترب االهم بالفوتوشوب والتصميم

:Blurفلتر 
وهو فلتر مهم ال سيما يف تكوين الربوز ، وعمل اخللفيات ، وكذلك يستخدم يف عمل التأثريات على بعض األجسام 

:فروع ٣هذا الفلتر يتفرع إىل . بإضفاء واقعية أكرب 

:Gaussian Blurالفلتر 
:وهو كثري االستعمال ويتكرر كثرياً  يف الدروس وستحتاجه يف تصاميمك ، بإمكانك عمل التايل 

سواء كان هذا الربوز على Channelsوذلك عن طريق هذا الفلتر بالتكافل مع القنوات : إضفاء الربوز -
.النصوص أو على اسمات 

.وهذا التشويه يفيدك يف تشويه بعض الصور النتاج خلفيات منها : عمل التشويه -
.وهذا قد يفيد من يريد طمس بعض األمساء أو ماشابه: عمل بعض التغييب للوجوه -

:Motion Blurالفلتر 
وهذا الفلتر مهم كذلك ، والكثري من الناس يستخدمه إلضفاء بعض الواقعية على التصاميم ، فهذا الفلتر يقوم بإضفاء 

.احلركة املوضعية للصور 
:وهذه بعض استخداماته 

سواء كان هذا Channelsوذلك عن طريق هذا الفلتر بالتكافل مع القنوات: إضفاء احلركة على األجسام -
.الربوز على النصوص أو على اسمات 

وهذا التشويه يفيدك يف تشويه بعض الصور النتاج خلفيات منها ، على سبيل املثال صورة جودا : عمل اخللفيات -
.ليس جيدة فيمكن من خالل هذا الفلتر توظيفها كخلفية 

: Radial Blurالفلتر 
هذا الفلتر مجيل جداً  ، وهو إلضفاء تأثري التكرار بشكل دائري وعشوائي مجيالن جداً 

.هذا الفلتر مميز ، يف عمل كما أسلفت األشكال العشوائية وكذلك اخللفيات 

:Distortفلتر 



.يتفرع إىل فروع عدة ، سنناقش أمههاDistortفلتر 

وكل فرع من فروع .. تشويه الصور :ولتكن لديك هذه املعلومة قبل البدء ، أال وهي أنا هذا الفلتر خاص بـ * ( 
..)حناول حنن التركيز على أهم هذه الفالتر .. هذا الفلتر يشوه الصورة بطريقة خمتلفة عن األخرى 

:Pinchفلتر 

! هذا الفلتر يقوم بعمل تشويه للصورة عن طريق دفعها للخارج أو للداخل 
وللداخل ميكن االستفادة منه يف عمل ورقة .. ميكنك مثالً  استخدام دفع هذا الفلتر للخارج يف عمل شاشة تلفاز مثال 

.انظراألمثلة . حائطية مثالً  

هذا الفلتر رائع جداً  ، وكثرياً  ما يستخدم يف الدروس ، ممتاز للتأثري على العناصر ، ستجد أنه :Sheareفلتر 
ميكن عمل ، منحنيات بفاعلية أكرب مع هذا الفلترلكن عليك إذا أردت تطبيق هذا الفلتر على عنصر ما ، مراعاة أن 

أي أن هذا الفلتر لن يعمل معك بفاعلية إال إذا طُبق .يكون عنصرك هذا بشكل عمودي ومن مث القيام بعملية تدوير له 
.عمودياً  وليس أفقياً 

.ومثال على ذلك اذا أردت عمل شكل على صورة شريط سينمائي

: ZigZagفلتر 
. وهو مجيل انظر املثال ،،،، هذا الفلتر يقوم بعمل تأثري التذبذب على سطح املاء 

يستخدم هذا الفلتر بعض املصممني الذين يعملون على الربامج الثالثية األبعاد ، حيث يفيدهم يف عمل : مالحظة 



.اخلامات ، اليت يوظفوا يف عمل اللمعات والربوزات وماإىل ذلك 

ـــــــــــــــــ

اآلن سنتكلم عن أحد أمتع فالتر الفوتوشوب على اإلطالق ، وهو من أشيعها استخداماً  وأقواها تأثرياً  على العناصر 
هيا بنا .. ، مفيد يف كثري من االستخدامات سنتعرض جلميع فروع هذا الفلتر وهو يهتم بأمر اإلضاءة على اسمات 

..نبدأ 

:Renderفلتر 

وأيضا حيتوي هذا الفلتر على عدة فالتر بداخله كما تشاهد بالشكل الذي أمامك وسنتاول هذه الفالتر بالترتيب 
:وحسب الترقيم العددي 

هذا الفلتر خاص بعمل اسمات الثالثية األبعاد وميكنك من تكوين بعض اسمات :٣dTransformفلتر )١
.وميكنك كذلك اكسائها بالصور اليت تريد . البسيطة 

بنفس طريقة متازج .. بتطبيق هذا الفلتر فإنك حتصل على تأثري السحاب ، يقوم مبزج لونني لك :Cloudsفلتر )٢
.بقي أن نشري إىل أن هذين اللونني مها اللونني احملددين ضمن شريط األدوات الرئيسية .. لون السحاب بالسماء 

املوجود ضمن اموعة ، يعمل نفس عمل هذا الفلتر إال أنه يقوم Difference Cloudsفلتر : مالحظة 
.بعكس األلوان فقط 

.. هذا الفلتر ممتاز إلضافة إشعاع على عنصر معني ، ويستعمل كذلك يف عمل اإلضاءة :Lens Flareفلتر )٣
.أشكال خمتلفة من هذا التأثري ٣فلتر رائع مبعىن الكلمة ، بتغيريك إلعدادات الفلتر فإنك ستحصل على 

هذا الفلتر قوي جدا جداً  ، يف إضافة اإلضاءات على األجسام ، وستجد أنك :Lighting Effectsفلتر )٤
فهو فعال يف هذا اجلانب أيضاً  ، ما " بروز لنص معني أو لعنصر ما " ستحتاج إىل هذا الفلتر إذا أردت أن تقوم بعمل 

.ميتاز به هذا الفلتر هو توفر خيارات كثرية جداً  للضوء ميكنك جتربة كل منهم لتتعرف على كل خيار بشكل أكرب

وبقي أن نقوم بإعطائك بعض التلميحات " األساسية للفوتوشوب " ذا نكون قد اينا احلديث حول الفالتر 
: واملالحظات حول هذه الفالتر 

من األمور اجليدة اليت تتيحها لك غالبية فالتر الفوتوشوب ، هي امكانية عمل معاينة للتأثري قبل تطبيق الفلتر فاستفد *
. من هذا الشئ 

. أنصحك بعدم اإلكثار من الفالتر يف تصميمك وعدم استعماهلا إال يف الضرورة أو عند احلاجة *
. تكفيك مؤونة تركيب أي فالتر خارجية للفوتوشوب " مؤثرات الشفائف " هذه الفالتر باإلضافة إىل *
معظم هذه الفالتر حتوي خيارات متعددة وكثرية ال ميكننا اإلسهاب يف شرحها ، حنن هنا نشرح املهم والضروري *



. ولكن تبقى عملية التمرين والتجربة عليك أنت 
بعض هذه الفالتر الميكن تطبيقه إال على شفيفة حتوي عنصر وال ميكن تطبيقه يف حالة ما إذا كانت تلك الشفيفة *

.شفافة ال حتوي أي عنصر 

:Imageقائمة 
:ستظهر لك هذه القائمه كما بالصوره التاليه Imageعند الضغط على قائمة 

هذا اخليار عند وضع املاوس عليه ستظهر لك قائمه وهي بإختصار إلختيار نظام االلوان وهناك عدة أنظمه ) ١(
.وهذا يستخدم للطابعات يف املطابع لكي تتعرف الطابعه على االلوان CMYKوRGBوIndexedأشهرها 

. وليس الشفيفه ) الصوره ( وهذا اخليار ايضا عند وضع املاوس فوقه ستفتح لك قائمه فيها تأثريات كثريه على ) ٢(
.. ونذكر بعض التأثريات اجلميله منها اللمعان وعكس االلوان وتفتيح الصور وتظليمها زيادة وضوح الصور وغريها 

.جرب كل تأثري على حده لتتضح لك أكثر 
.عمل نسخه طبق االصل من الصوره احلاليه بنافذه جديده ) ٣(
.التحكم يف الوان الصوره ) ٤(
) .٤(نفس الرقم ) ٥(
.التحكم يف مقاسات وأحجام الصور من حيث الطول والعرض واحلجم ) ٦(
.حتريك الصوره ) ٧(
درجه ٩٠درجه او ١٨٠هذا اخليار عند وضع املاوس فوقه ستظهر لك قائمه وهي خيارات خاصه بقلب الصور ٨(

.حسب االمر الذي ختتاره 
.قص املنطقه احملدده ) ٩(
.حذف املسافات الفارغه بالصوره أو أنت حتدد له مسافه ليحذفها ) ١٠(
.هذا اخليار يقوم بإعادة الكائنات داخل التصميم اىل حجمها االصلي أو بدرجة التوضيح ) ١١(
.ملعرفة تدرجات الوان الصوره ) ١٢(
.يطبق هذا االمر على الصور املستخدمه يف الطباعه وأخذ امليزه ) ١٣(
.تأثري مجيل على النصوص حيث تستطيع إخفاء نص معني او التمويه به ) ١٤(
.تأثري مجيل على النص حيث تستطيع ان جتعل النص متموجا او متعرجا كيفما تشاء ) ١٥(



:Layerقائمة 
:ستظهر لك قائمه طويله كما بالصوره التاليه Layerبالضغط على قائمة 

:عند الضغط على هذا اخليار سوف تظهر لك قائمه وهي كالتايل ) ١(
Layer : جديده ) طبقه(إنشاء لري.

Layer From Background: إنشاء لري للخلفيه جديد.
Layer Set: عمل جملد للريات جديد.

Layer Set From Linked: ستالحظ وجود حلقة سلسله جبنب اسم . (عمل جملد على اللريات املربوطه
.اللري بنافذة اللريات 

Layer via copy: عمل نسخه عن اللري احملدد.
Layer via cut: عمل قص عن اللري احملدد.

.عمل نسخه من اللري ) ٢(
.حذف اللري احملدد وايضا خياران آخران ) ٣(
.خصائص اللري منها ميكن ان نعيد تسميته أو تلوينه ) ٤(
هذا اخليار عند وضع املاوس فوقه يتظهر لك قائمه وبإختصار هذه التأثريات تعترب االهم حيث يتم التأثري على ) ٥(

وطبعا سنتطرق لشرح وايف هلذا التاثريات فيما .. الشفائف من ظل والوان متداخله وحتديد الشفائف والتدرج وغريها 
.بعد 

.تأثريات خللفية اللري ) ٦(
.بعض التاثريات على اللري احملدد لكن يعملها بلري جديد ) ٧(



.بعض التاثريات على اللري احملدد ٨(
.جمموعه من اخليارات االجرائيه على اللري ) ٩(
.حترير النص حىت يتم إعادة تشكيله ) ١٠(
.حتويل سيغة اللري مثال اذا كان اللري كتابه حيوله اىل لري رسومي عادي ) ١١(
.يقوم هذا االمر بتجزئة الصوره ) ١٢(
.يستخدم هذا االمر يف انشاء قناة اضافيه تتألف من قناع من حمتويات الطبقه احملدده ) ١٣(
) .القناع(تعطيل او متكني خاصية املاسك ) ١٤(
.إخفاء اللري احملدد ) ١٧(
.إلغاء التحديد ١٨(
.مثال جعل اللري خلف او امام أحد اللريات . قائمه خاصه بتحريك اللريات ) ١٩(
.حماذاة اللري او املكان احملدد ) ٢٠(
) .٢٠(تقريبا نفس عمل الرقم ) ٢١(
.قفل كل اللريات يف الد الذي حتدده ) ٢٢(
يف كلمه مره تضغط عليه سوف تدمج لري بآخر حىت يتم االنتهاء من دمج باقي . دمج اللريات مع بعض ) ٢٣(

.اللريات 
.دمج مجيع اللريات مع بعض إال املفعل حاليه ) ٢٤(
.دمج مجيع اللريات مع بعض من دون استثناء ) ٢٥(
.تسوية حواف الكائن امللصوق ) ٢٦(

:Viewقائمة 
:عند الضغط على نفس القائمه ستظهر لك قائمه طويله كما بالصوره 

.هذا اخليار لفتح نافذه جديده بنفس العمل الذي تعمل به حاليا ) ١(
.إظهار التصميم بأكثر من منط من أمناط االلوان ) ٢(
) .٢(تقريبا نفس الرقم ) ٣(



) .٢(تقريبا نفس الرقم ) ٤(
.عمل زووووم تكبري للعمل ) ٥(
.عمل تصغري للعمل ) ٦(
.عرض الصوره بالكامل لتكون ظاهره بدون اشرطة مترير ) ٧(
.عرض الصوره حبجمها الطبيعي ٨(
.العرض بالنسبه حلجم الطباعه ) ٩(
.تفعيل أو تعطيل اخليار التايل ) ١٠(
.عرض شبكه او حتديد التقطيع او مربعات بكسليه على الصوره لسهولة التعامل مع التصاميم ) ١١(
.عرض املسطره على حواف الصوره ) ١٢(
.وتتم حماذاة البنود تلقائيا . عند التعامل مع الدالئل جيب أختيار هذا االمر ) ١٣(
) .١٣(البنود اخلاصه باالمر اللي يف الرقم ) ١٤(
.قفل خاصية حتريك اخلط ) ١٥(
.مسح اخلط ) ١٦(
.اضافة خط ليسهل عليك العمل وميكنك اختيار املسافه اليت تريد وضع اخلط مبربع احملاوره الذي سيظهر ) ١٧(
.إغالق الشرائح ١٨(
.حذف الشرائح ) ١٩(

:Windowقائمة 
:بالضغط على هذه القائمه ستظهر لك قائمه كما الصوره التاليه 

يعين إخفاء سوف تتغري تلقائيا Hideعند الضغط على اي خيار أمامه كلمة ( قبل البدء جيب ان تالحظ شيء مهم 
)!!يعين إظهار showوتصبح اىل 



.تصغري إطار العمل ) ١(
.تكبري اطار العمل وإظهار اسم الصوره او العمل بالشريط العلوي لنافذة التصميم ) ٢(
.ترتيب االطارات) ٣(
.إغالق مجيع النوافذ ) ٤(
واذا اردت اظهاره اضغط عليها مره أخرى وستالحظ ان االسم تغري واصبح . إظهار صندوق االدوات /إخفاء) ٥(

show tools.
.إظهار شريط خيارات االدوات العلوي /إخفاء) ٦(
.إظهار نافذة عرض التصميم /إخفاء) ٧(
.إظهار نافذة املعلومات /إخفاء٨(
.إظهار نافذة االلوان /إخفاء) ٩(
.إظهار نافذة لوحة االلوان /إخفاء) ١٠(
.إظهار نافذة االستايالت /إخفاء) ١١(
.إظهار نافذة الذاكره ومنها تستطيه التراجع عن آخر عمل قمت به /إخفاء) ١٢(
.إظهار نافذة االكشن /إخفاء) ١٣(
)الشفائف او الطبيقات(إظهار نافذة اللريات /إخفاء) ١٤(
.إظهار نافذة القنوات /إخفاء) ١٥(
.إظهار نافذة املسارات /إخفاء) ١٦(
.إظهار التحكم بالنص مسكه وطوله وعرضه وارتفاعه ولونه /إخفاء) ١٧(
.إظهار نافذة حماذاة النص /إخفاء١٨(
.إظهار شريط العلومات السفلي /إخفاء) ١٩(

:Helpقائمة 
:عند الضغط عليها ستظهر لك هذه القائمه Helpقائمة 



) .باالجنليزي ( الذهاب اىل صفحه جبهازك امسها التعليمات ) ١(
.عن الفوتوشوب ) ٢(
.عن االضافات ) ٣(
.لتحميل حتديثات للربنامج ) ٤(
.تقريبا ٤ايضا نفس الرقم ) ٥(
.أخبار فريق عمل الربنامج ) ٦(
.التسجيل اون الين او مباشره من املوقع ) ٧(
.موقع الشركه )٨(
.تصدير الصور بشفافيه ) ٩(
.إعادة حتجيم الصور ) ١٠(

:Toolboxصندوق االدوات 

صندوق االدوات الغىن عنه بربنامج الفوتوشوب وكذلك االمر جلميع برامج الرسم والتصميم لذلك هذا الصندوق 
حيتوي على كل مايلزم املصممني من أدوات تعينهم وتعليلهم على اظهار التصاميم بالشكل الالئق واالنيق وامللفت 

)انظر باالسفل لترى الشكل العام لصندوق االدوات( اخل ......... واجلذاب 
وهو حيتوي على األدوات الضرورية الالزمة . يظهر صندوق األدوات يف فوتوشوب بطول اجلانب األيسر من النافذة

و املفتاح الرئيسي . كل أداة هلا رمز خاص ا يف صندوق األدوات. لعملية رسم و تلوين و حتديد و تعديل الصور
وكما جيب للفنان أن يعرف األداة . لتعلم الفوتوشوب هو فهم وظيفة و إمكانيات كل أداة بصندوق األدوات

يضم . الصحيحة اليت عليه استخدامها لتحقيق أغراضه، جيب على مستخدمي فوتوشوب أن يسلكوا نفس املسلك
أداة، كل أداة توفر لك إمكانية معينة ملساعدتك عند إنشاء و تعديل و تصحيح ٤٠صندوق األدوات يف فوتوشوب 

األوان و توفر لك مقدمة بسيطة حول استخدام كل واحدة منها، و تبني لك أيضاً معىن الرموز األخرى املوجودة يف 
.صندوق األدوات



Tool Selectionادوات التحديد 

اذا كنت ترغب يف إجراء تغيريات بإحدى الصور أو . تقع ادوات التحديد يف فوتوشوب بأعلى يسار صندوق األدوات
.جبزء منها، فستحتاج عادة إىل حتديد اجلزء او األجزاء املطلوبة باستخدام إحدى أدوات التحديد

و تتيح لك أدوات التحديد أن حتدد . يف الركن األيسر العلوي من صندوق األدواتMarqueeو تقع ادوات 
، Marqueeإذا احتفظت بزر الفأرة مضغوطاً فوق أداة التحديد . جزءاً أو أجزاًء من الصورة بأشكال خمتلفة

اختر أداة التحديد البيضوي أو أداة التحديد املستطيل إلنشاء . فستظهر لك قائمة فرعية بأدوات التحديد املتاحة
هاتان األداتان تسخدمان . كما ميكنك اختيار أدوات حتديد العمود أو الصف الواحد. حتديدات بيضوية أو مستطيلة

إذا رغبت يف التبديل بني أدوات التحديد، فانقر أداة . لتحديد صف أو عمود مكون من بكسل واحد يف الصورة
و ميكنك أيضاً أن تضغط مفتاح . التحديد مث احتفظ بزر الفأرة مضغوطاً واسحب مؤشر املفأرة إىل األداة اليت تريدها

Mمن لوحة املفاتيح لتنشيط أداة التحديد بدون استخدام الفأرة.
أما اذا . ، فسيظر رمزها يف صندوق األدوات على شكل دائرةEllipticalاذا اخترت أداة التحديد البيضوي

إذا اردت ان تبدل . اخترت أداة التحديد الصف أو العمود املفرد، فسيتحول الرمز إىل مستطيل رفيع أفقي أو رأسي
) يف وندوزAltمفتاح التبديل(OPTIONبشكل سريع أداة التحديد املستطيل البيضوي، فاحتفظ مبفتاح 

.أعلى يسار صندوق األدواتMarqueeمضغوطاً، مث انقر فوق أداة التحديد 
ميكنك أن تستخدم أداة التحديد احلر . Lasso، توجد أداة التحديد احلر Marqueeو أسفل أداة التحديد 



و تشتركأداتان أخريان يف الزر الذي تشغله أداة التحديداحلر على . لتحديد مناطق غري منتظمة الشكل من الصورة
. Mgneticو أداة التحديد املغناطيسيPolygonأداة التحديد املضلع : هاتان األداتان مها. صندوق األدوات

. وتسمح لك أداة التحديد املضلع بإنشاء حتديدات مضلعة مستقيمة احلواف بنقر جمموعة نقاط فوقها إىل النقطة التالية
وإلاء . أما أداة التحديد املغناطيسي فهي تنتقل إىل احلوال امللونة عالية التباين، مبجرد أن تسحب األداة فوق الصورة

التحديد الذي أضفته باستخدام أداة التحديد املضلع او املغناطيسي، انقر مرة ثانية فوق النقطة اليت بدأت منها التحديد 
.Ctrl +Dاو انقر نقراً مزدوجاً او اضغط على 

Magic Wind:أداة العصا السحرية 

و تظهر فائدة هذه األداة عندما تريد أن حتدد جزءاً من . تستخدم لتحديد جزًء او اجزاًء من الصورة تبعاً لتشابه األوان
.الصورة بألوان ختتلف عن األجزاء األخرى

Croopingأداة اإلقتصاص 

.تستخدم اداة االقتصاص لقص جزء من الصورة و إزالة بقية األجزاء

Moveأداة التحريك 

إذا كنت تعمل مع إحدى الطبقات، ميكن حتريك كافة اجزائها . تستخدم هذه األداة لتحريك التحديدات و الطبقات
. مرة واحدة بأن تنقر على اداة التحريك من صندوق األدوات مث تسحب

Eyedropper &Color Sampleأدوات القطارة و عينة األلوان و القياس 
 &Measure

ميكنك ان تستخدم الفأرة أو . أدوات القطارة و عينة األلوان و القياس حتت رمز واحد يف صندوق األدواتتوجد
تستخدم أداة القطارة اللتقاط لون معني من الصورة .من لوحة املفاتيح لتنشيط هذه األدواتIالضغط على مفتاح 

و بإستخدام اداة عينة األلوان، ميكنك النقر فوق اربع نقاط خمتلفة . احلالية و اختياره كلون للخلفية أو كلون للرسم
وبعد ان تنقر لتحديد مكان النقاط األربع على . Infoعلى الصورة مث ترى قيم األلوان اخلاصة ا يف لوحة املعلومات 

.الصورة، ميكنك حتريك هذه القناط على الشاشة املساعدة ملساعدتك يف حتليل ألوان الصورة

و عندما . تتيح لك أداة القياس ان تنقر و تسحب فوق منطقة معية يف الصورة لكي تقيس املسافة بني نقطتني عليها
. تنقر و تسحب، سيظهر لك خط غري قابل للطباعة على الصورة يبني لك املسافة بني النقطتني اللتني نقرت فوقهما

. للخط يف لوحة املعلوماتXوYوسوف تظهر لك معلومات حول املسافة و الزاوية و موقعي 



Painting Toolsأدوات التلوين 

املمحاة و،Pencilالقلم الرصاص ، و Paintbrushالفرشاة ، وAirbrushادوات التلوين وهي 
Eraser و التدرج اللوين ،Gradient ودلو الدهان ،Paintbucket . و يسمى لون التلوين يف فوتوشوب

وهو اللون األبيض يف الوضع اإلفتراضي، اما اللون الذي تستخدمه يف حمو ) اللون األمامي(باسم لون الرسم وهو 
.األجزاء من الصورة أو حذف كائن كامل فيسمى لون اخللفية و غالباً ما تكون لون اخللفية بيضاء

تقوم أداة دلو الدهان مبلء مناطق بلون الرسم او . إن ادوات الدلو و الفرشاة و الرشاشة تستخدم مجيعاً لون الرسم
اما أداتا الفرشاة أو الرشاشة فهما نسختا إلكترونيتان من نفس األدوات اليت يستخدمها الرسام الفعلي، . بنقش ختتاره

يف نفس املوقع مع اداة الفرشاة يف صندوق األدوات، Pencilتتشارك اداة القلم الرصاص . و تعمالن بنفس الطريقة
.وهي حتاكي الرسم بالقلم الرصاص، و ميكنها أن ترسم لون اخللفية أو بلون الرسم

و تسخدم اداة . يف نفس املكان يف صندوق األدوات مع اداة دلو الدهانGradientتوجد اداة التدرج اللوين
التدرج اللوين إلضافة تدرجيات لونية تبدأ من لون اخللفية وتنتهي إىل لون الرسم، او تبدأ من اللون الشفاف و تنتهي 

بعد تنشيط أداة التدرج اللوين، ميكنك ان تستخدم شريط اخليارات اخلاص ا لكي ختتار من . بلون الرسم او اخللفية
.بني أنواع خمتلفة من التدرجيات اللونية، مثل اخلطي أو الدائري أو الزاوي أو املنعكس أو املعني

للرسم فوق الصورة بإستخدام لون اخللفية احلايل، و تستطيع هذه األداة مسح أجزاء Eraserتستخدم أداة املمحاة 
و ممحاة MagicEraserمن الصورة حبيث تظهر اخللفية الشفافة عرب الصورة، وتتيح لك أداتا املمحاة السحرية 

. أن حتذف األجزاء اليت ال ترغب فيها من الصورة بسرعةBackground Eraserاخللفية 

أدوات إنشاء األشكال 

: تتضمن أدوات انشاء األشكال ست أدوات

البيضوي و، Rounded Rectangleاملستطل ذا احلواف املستديرة و،Rectangleاملستطيل 
Polygon ،اخلط وLine،الشكل املخصص وCustom.

:هذه األدوات تتيح لك إنشاء األشكال يف ثالثة أوضاع
.أشكال تظهر على طبقات ككائنات منفصلة ميكن تغيري حجمها و حتريكها-١
closedpathsأشكال كمسارات مغلقة -٢
ناشكاء مملوءة باللو-٣

مثل تلك اليت ترمسها vetorالنوع األول من األشكال هو األكثر قوة، هذه األشكال عبارة عن رسومات متجهة 
وباإلضافة إىل ذلك، . على إلستراتور او كوريل درو، ويتم إخراجها بأعلى درجة وضوح ممكنة تسمح ا آلة األخراج

و يتم ذلك . تتميز هذه الكائنات بأنك تستطيع تعديلها و تغيري درجة شفافيتها أو تطبيق منط للطبقة عليها بعد إنشائها



.Layerمن قائمة Layer Stylesبإستخدام لوحة أمر 

أدوات التعديل 

Historyفرشاة احملفوظات و،Pattren Stampختم النقش و، Clone Stampوهي أداة 
Brush، أداة فرشاة احملفوظات الفنية وArt History Brush ،التنعيم وBlur ،احلد وSmudge ،و

.Spongeاإلسنفجة و، Burnاحلرق 

تستخدم هذه األداة لتحديد منطقة معينة من الرسم مث تنسخها إىل أماكن أخرى يف .أداة اخلتم هي أداة للنسخ
. الصورة، بكسالً بكسالً، عن طريق النقر و سحب الفأرة

و توجد أداة ختم النقش مع أداة ختم النسخفي نفس املوقع يف صندوق األدوات، و ميكنك استخدام هذه األداة 
.إلضافة النقوش إىل الصورة عن طريق النقر و السحب

Historyالتي تستخدم مع لوحة المحفوظات History Brushاما فرشاة المحفوظات 
Palette:

Art Historyو أداة فرشاة احملفوظات الفنية . فيمكنك الرسم فوق الصورة إلعادا إىل حالة سابقة هلا
Brushتتشارك هاتان األداتان يف نفس املوقع داخل . تتيح لك إنشاء تأثريات فنية من احلاالت السابقة للصورة

.صندوق األدوات

:داخل نفس املوقع يف صندوق األدواتSmudge، و اإلصبع Sharpenو احلدة Blurما ادوات التنعيم ا

فتستخدم اداة التنعيم لتنعيم احلواف اخلشنة يف الصورة، و تستخدم اداة احلدة لزيادة درجة وضوح الصورة، و تتيح 
. اداة اإلصبع أن تنشئ تأثري األلوان املائية

:Spongeو اإلسفنجة Burnو احلرق Dogeو تستخدم أدوات تفتيح الصورة 

تستخدم . تتشارك هذه األدوات يف نفس املوقع يف صندوق األدوات. لتغيري األوان أو درجات الرمادي يف الصورة
تتيح لك اإلسفنجة أن تشبع . الصورة، و ذلك بتفتيح أو تغميق مناطق معينة فيها" تعريض"هاتان األداتان لتصحيح 

).أو تقلل هذا التشبع(منطقة معينة باأللوان 

:Freeddom Penأدوات املسار 

و تعيش يف نفس املوقع مع أداة القلم يف صندوق األدوات عدة أدوات أخرى . تتيح لك أداة القلم أن تنشئ مسارات
و ،Add Point، و إضافة نقطة Freedom Penتتيح لك إنشاء و تعديل املسارات، و هي أداة القلم احلر 

.Convert Point، و حتويل نقطة DeletePointحذف نقطة 



حبيث تقوم مبلئها باللون أو وضع حدود outlinesو رغم أن مسارات القلم يكمن استخدامها إلنشاء خمططات
ميكن ان تستخدم القناع كبديل إلكتوين .masksحوهلا، فإن املسارات تستخدم أساساً إلنشاء أشكال لألقنعة 

حيث ميكنك محاية أجزاء معينة من الصورة من التعديل بينما تعمل أنت يف أجزاء أخرى غري stencilللستنسيل 
ويتيح فوتوشوب أن تقوم بتحويل املسار . لكي تستخدم مسار القلم كقناع، ميكنك حتويل املسار إىل حتديد. حممية

و بالتايل تستخدمه إلنشاء خلفيات شفافة clipping pathالذي تنشئه بإستخدام أداة القلم إىل مسار اقتصاص 
.عند نقل الصورة من الفوتوشوب اىل برامج إلستراتور إو بيدج مايكر أو كوارك إكسربيس

و AddPointو تتيح لك أداتا . أن تنشئ مساراً بالنقر والسحبFreedom Penتتيح لك أداة القلم احلر
DeletePointو تستطيع أداة . أن تضيف أو حتذف نقاطاً إىل املسارConvert Point أن تغري املنحىن

. الناعم إىل منحىن حاد، أو العكس

تساعدك على إنشاء األقنعة عن طريق حتديد حواف الصورة يف أثناء Magnetic Penإن اداة القلم املغناطيسي
. تبين أداة القلم املغناطيسي قراراا يف حتديد املسار بناًء على تباين األلوان داخل الصورة. سحب األداة فوقها

Path Componentو حتديد مكونات املسار DirectSelectionتتيح لك أداتا التحديد املباشر 
Selectionو بعد النقر . استخدم أداة التحديد املباشر لتحدد نقاطاً أو قطعاً معينة على املسار. أن حتدد املسارات

و تتيح لك أداة حتديد مكونات املسار أن . فوق النقطة أو القطعة، ميكنك تعديل املسار عن طريق النقر و السحب
. حتدد املسار بأكمله بنقرة واحدة من الفأرة

:Typeأداة النص 

تتيح لك أداة النص أن تكتب النص مباشرة داخل الصورة، و عن طريق التنقل بني األوضاع املختلفة هلذه األداة من 
. شريط اخليارات املوجودة يف أعلى النافذة، ميكنك انشاء النص يف طبقة مستقبلة أو كتحديد يف الطبقة احلالية

وكما يتضح من اإلسم . Characterو احلرف Paragraphتعمل أداة النص باالرتباط مع لوحيت الفقرة
أن تتحكم يف خيارات تنسيق الفقرات، مثل حتديد حماذاة الفقرة و تتيح لك لوحةParagraphتتيح لك لوحة 

Characterوبعد كتابة . أن تتحكم يف احلروف املوجودة يف النص، مثل حجم النص ولونه و اخلط املستخدم فيه
افتح قائمة (وبعد كتابة النص، ميكنك حتويله إىل اشكال . النص، مثل حجم النص ولونه و اخلط املستخدم فيه

Type مث اختارConvert toShape ( أو حتويله إىل مسارات) افتح قائمةLayer مث اخترCreate
Work Path (.

:Handأداة اليد 

هذه األداة توفر لك . تتيح لك أداة اليد أن حترك الصورة على الشاشة لترى األجزاء املختفية منها يف نافذة فوتوشوب
قدراً أكرب من التحكم يف حتريك الصورة عما يتوفره لك أشرطة التمرير، ألنك تستطيع نقر الصورة مع االحتفاظ بزر 

من املمكن أن تستخدم أداة اليد بصورة مؤقتة عند استخدام . الفأرة مضغوطاً مث تقوم بتحريكها إىل أي اجتاه ترغب فيه
.لعمل ذلك، اضغط عصا املسافة واحتفظ ا مضغوطة مث حرك الصورة يف االجتاه الذي تريده. األدوات األخرى

:Zoomالتصغري / أداة التكبري
نشط األداة يف صندوق األدات مث انقر . التصغري لزيادة أو تقليل نسبة عرض الصورة على الشاشة/ تستخدم أداة التكبري



التصغري بصورة مؤقتة / ومن املمكن أن تستخدم أداة التكبري. و اسحب لتحديد املنطقة اليت ترديب تكبريها من الصورة
.يف أثناء العمل مع األدوات األخرى

:Sliceأداة التقطيع 
عندما تستخدم هذه األداة لتقطيع الصورة إىل شرائح مث . تتيح لك أداة التقطيع ان تقطع الصورة لعرضها على الويب

حتفظها على القرص، فإن برنامج الفوتوشوب أو إمييدج ريدي يقوم بتقسيم الصورة إىل شرائح منفصلة مث يولد األمر 
HTMLيتم حتميل شرائح الصورة املستقلة أسرع من حتميل صورة . الالزمة لتحميل هذه الشرائح يف صفحة الويب

و تعيش يف . و من املمكن أن تستخدم شرائح الصور أيضاً يف األزرار املتحركة على صفحات الويب. واحدة كبرية
.وهي تتيح لك شرحية خمتلفة على الشاشةSlice Selectنفس املوقع يف صندوق األدوات، أداة حتديد الشرائح 

:Background color &Foreground Colorرموز التحكم يف األلوان 

يعرضان لون الرسم و لون اخللفية احلالني، وعندما تنقر فوق أي من الرمزين، يسظهر لك مربع حوار اختيار األلوان 
.الذي يتيح لك تغيري اللونيني األمامي و اخللفي

:رموز أوضاع الصورة 

الرمز املوجود على اليمني ميثل وضع القناع السريع . اسفل التحكم يف األلوان يوجد رمزان للتحكم يف وضع الصورة
QuickMask Modeو باستخدام القناع، ميكنك أن . الذي يتيح لك أن تنشئ قناعاً و تراه و تعدله بسهولة

ترى الصورة من خالل طبقة شفافة و تعدل و تعدل جزءاً معيناً منها، حبيث ال يطرأ أي تغيري على األجزاء احمليطة ذا 
و Qاو اضغط على زر Quick MaskModeو لتنشيط عمل القناع، انقر فوق رمز . اجلزء من الصورة

عندما تفعل ذلك سيكون بوسعك انشاء قناع و تعديل الشكل الذي حيتوي عليه باستخدام ادوات التحديد و ادوات 
.التلوين

و ھو یخرجك من وضع ،StandardModeإىل جوار رمز القناع السريع، على يساره يوجد رمز 
. القناع السریع الى وضع العمل العادي

:Standard Screen Modeرموز أوضاع العرض على الشاشة 
اسفل رموز التحكم يف وضع الصورة يف صندوق األدوات، توجد ثالثة أزرار تتحكم يف رطيقة عرض الصورة على 



و عندما تنقر فوق الرمز ،Standard Screen Modeالرمز األيسر ميثل طريقة العرض العادية . الشاشة
فإن الصورة ستمأل الشاشة بأكملها و خيتفي ،Full Screen Mode with Menu Barاألوسط 

Fullو عندما تنقر فوق الرمز األمين . شريط العنواين اخلاص ا، ولكن سيظل شريط القوائم يف فوتوشوب ظاهراً
ScreenMode،سيتم تكبري الصورة على الشاشة يف فوتوشوب.

:رمز حمرر الصور 

آخر زر يف صندوق األدوات متاماً يتيح لك اإلنتقال إىل حمرر الصور اإلفتراضي، وهو يف الغالب برنامج إمييدج ريدي

ImageReady.

:استكشاف اللوحات الرئيسية يف الفوتوشوب

lلوحة املالح)Navigator:(تفيدك هذه اللوحة يف استكشاف العمل من زيادة يف احلجم أو العكس

lلوحة املعلومات)Info:( تفيدك هذه اللوحة بإعطائك معلومات عن العمل من حيث كثافة االلوان أرقام
.االلوان املستخدمة إعطائك القياسات بدقة وموضع العمل بدقة أيضا

lلوحة االلوان)Color:(تفيدك هذه اللوحة يف اختيار االلوان عن طريق الشفاطة.

lلوحة العينات)Swathes:( تعطيك هذه اللوحة بعض العينات من االلوان وميكنك االختيار منها أيضا عن
.طريق الشفاطة أو عمل العينات اخلاصة بك



lلوحة ستايل)Styles:( ا تفيدك هذه اللوحة بتطبيق بعض التاثريات على عملك أو حبفظ التأثريات اليت تقوم
على عملك

lلوحة التاريخ)History :(

:تفيدك هذه اللوحة يف التراجع إىل ما يقارب العشرين خطوة سابقة قمت ا وميكنك زيادا كالتايل
.نزيد عدد مرات التراجعHistoryStatesمث من Preferencesخنتار Editمن قائمة 



lلوحة الطبقات)Layers :(

ماهي الطبقات ؟

الطبقات هي العمل الذي تعمله بالفوتوشوب وهو مكون من طبقات كما تالحظ يف العمل أسفل مكون من 
، وهذا ميكنك من التحكم بكل كائن يف Layer 1(طبقة أخرى (و ) Backgroundطبقتني اخللفية 

أي أا يف األعلى أي أن عملية Backgroundتظهر فوق Layer 1الحظ أن .عملك بسهولة أكثر 
الترتيب مهمة هنا وميكن التحكم بذلك عن طريق الفأرة بسحب الطبقة املطلوبة وجعلها بالترتيب الذي تريد

Layerوسوف يتغري امسها إىل Backgroundبشرط أن تزيل القفل وذلك بالنقر املزدوج على طبقة ( 
أمتىن أن أكون .لو سحبنا طبقة املربع وجعلنها يف األعلى بعد أن أزلنا القفل فإن الكتابة لن تظهر ،) ٠

(وجتد الطبقات يف الربنامج على اليمني غالبا كما يف الشكل بعد ضغط على عالمة التبويب، أوضحت النقطة
Layers.(

lوالضافة أو حذف طبقة معينة ال حظ الصورة التالية:

للحذف 1.

لالضافة2.

:و أداة القص)QuickMask(املاسكنج

من حيث مكان وجودها يف برنامج )Quick Mask(سنبدأ يف هذا الدرس بل تالعرف على أداة جديدة 
من )Quick mask(تعترب أداة . الفوتوشوب وفوائد هذه االداة ورؤية بعض التأثريات اليت تعملها هذه األداة

.. االدوات املتعددة الوظائف حيث بامكناها عمل

: االهداف

l القناع السريع أو)QuickMask .(
lأداة القص)Crop .(
l الفرشاة وخصائصها

من االدوات املتعددة الوظائف حيث بامكناها عمل أداوة حتديد أو أداة لفصل ) Quick mask(تعترب أداة
والكثري ، الصورة عن اخللفيةولكن من مسمى االداةفهي تقوم بعمل قناع خمفي على اجلزء الغري مرغوب به من الصورة



وجتد هذه االداة يف أسفل صندوق االدوات حيث أن اخليار مكون ، من االفكار اليت قد تتولد من استعمال هذه االداة
)Q(من قسمني القسم االمين يدخلك يف الوضع وااليسر خيرجك منه وكاختصار الستخدام هذه بضغطك على حرف

والحظ التغري يف أعلى الشاشة ) Quick Mask(مرة يدخلك الوضع وبضغطك عليه مره أخرى خترج من وضع
كما يف الصور التالية كما يف الصورة التالية

:للمرة االوىل)Q(تفعيل الوضع أي عند ضغطك على الزر االمين أو حرف

:وعند اخلروج للوضع العادي سيظهر االيت

الحظ االن فوائد هذه االداة بقيامك بعمل حتديد بأي من أدوات التحديد العادية كما يف الصورة وأنا هنا اخترت أداة 
التحديد البيضاوية

كما ذكرنا يف االعلى وستتغري الصورة إىل التايل)Quick Mask(قم بعد ذلك بالدخول لوضع

(مث ) Blur(مث )Filter(الحظ أن املنطقة احلمراء هي املنطقة اليت مت حتديدها قم االن بالذهاب إىل قائمة
Gaussian Blur(سيظهر لك املربع التايل والحظ أن هذه االداة تقوم بنفس عمل أداة التحديد املتدرج)

Feather( ،عند استخدامك أدوات التحديد العادية.



quick(قم يتغيري االرقام املوجود والحظ الفروقات اليت حتدث مث اضغط على زرموافق اخرج بعدها من وضع 
mask (وبز الفأرة اليمني انقر على الصورة واختر اخليار التايل

أوقم بتلوين التحديد باستخدام أمر التعئبة)delete(سيتغري بعدها شكل التحديد قم بعد ذلك بالضغط على مفتاح 
)Fill(أي لون تريد املوجود يف قائمة التحرير وستظهر النتيجة التاليةب

l يف هذا القسم سنتعرف أكثر على أداة القص)Crop( املوجودة يف صندوق األدوات وميكنك الذهاب
على لوحة املفاتيح ولن أطيل الشرح يف هذه االداة ولكن أعتقد أن هايت )C(إليها بسرعة بضغط احلرف

وطريقة عملها سهلة قم يتفعيل االداة من صندوق االدوات ومن مث اذهب . الصورتني تفيان بالغرض إن شاءاهللا
للصورة املراد قصها وحدد املنطقة املطلوبة 



الحظ االن ان املنطقة املظللة هي اليت ستقص وهذه هي النتيجة

وهذا تطبيق آخر على اداة ولكن قمنا بلف التدوير باستخدام املربعات اليت يف زوايا التحديد



وإذا أردت استعادة حجم الصورة االصلي ميكنك الذهاب من قائمة ملف إىل اخليار التايل

طبعا شريط اخليارات متغري بتغري (الضافة املزيد من التحكم املناسب لك يف هذه االداة جتد شريط اخليارات التايل
)االداة

بدال من جعل املنطة املضللة حتذف ميكنك أخفائها من خالل اخليار التايل

اذا اردت تغيري لون املنطقة املضللة ميكنك ذلك من خالل اخليار التايل

.هناك خيار آخر اترك لك اكتشافه وهو مشابه خليارات أخرى سابقة مت شرحها

lيوفر الفوتوشوب ،يف هذا القسم سنتعرف أكثر على الفرش بشكل أكرب و أمتىن الفائدة للجميع ويل بإذن اهللا
بعض الفرش القياسية املتواجدة معه كما أن هناك بعضها متواجد يف السي دي اخلاص بالفوتوشوب وميكنك 

حيث أن هذه االمتداد هو امتداد الفرش ومعروف ان شكل اداة الفرشاة يف الفوتو )ABR(اجيادها ببحثك عن 

وميكنك استعراض الفرش املوجودة يف الفوتوشوب من القائمة التالية شوب هو الشكل التايل 

اخليار االول ميكنك اختيار شكل الفرشة اليت تريد تبيقها على العمل وبضغطك على السهم املؤشر السفل 1.
ستفتح لك خيارات الفرش املتواجدة 

اخليار الثاين ميكنك من التحكم مبساحة أو حجم الفرشة املراد تطبيقها على العمل 1.

وستشاهد التغيري يف كل اخليارات والتأثريات املترتبة على ) نعومتها(اخليار الثالث التحكم بصالبة الفرشة أو 2.
ذلك

:الحظ الصورة التالية



ولكن الحظ الصورة االن١٠٠وكانت الصالبة ٥٠اخترنا نوع الفرشة هنا وكانت مساحة القطر 

بدال من ٥٠وقمنا بتغيريها إىل ) النعومة(الحظ أن نوع الفرشة كما هو واملساحة كما هي ولكن اختلفت الصالبة أو 

هناك تطبيق امتىن تطبيقه لكل من يقرأ الدرس وهو كالتايل اختر الفرشاة ذات الشكل التايل.وهذا هو الفرق١٠٠
وقم بسحبها داخل العمل بشكل أفقي وباستمرار وال حظ التأثري مع حماولة تغيري اللون كل مرة وهذه هي النتيجة

قد تتساءل أو رمبا الحظ ان هذه الفرشاة ختتلف عن الفرشاة السابقة الدائرية من حيث العمل لو طبقت هذه الفرشاة 
مرة واحدة على العمل جتد ان شكل الفرشاة يتكرر لديك أكثر من مرة وملعرفة سبب ذلك الحظ الصورة التالية

قم باختيار فرشة من الفرشة املوجودة مث قم بالرجوع إىل هذا املربع ستالحظ ان االعداد ختتلف من فرشة لفرشة فإذا 



قم بفتح عمل جديد وارسم الشكل الذي تريد ،أردت فرشة خاصة بك وعمل التأثريات اخلاصة بك عليها اتبع التايل
فمثال أنا قمت برسم شكل ال معىن له ولكن لاليضاح

يار التايلواختر اخل)Edit(ربعد رمسك للشكل الذي تريد اذهب إىل قائمة التحري

وبذلك تكون عملت أول فرشة من صنعك)OK(سيظهر املربع التايل قم بتسمية فرشتك واضغط موافق

وإذا أردت عمل بعض التأثريات على فرشتك اخلاصة من حيث النعومة واحلجم والزوايا ميكن الرجوع إىل املربع 
السابق اخلاص خبيارات الفرش وحاول صنع تأثرياتك اخلاصة وهذه بعض النتائج اليت توصلت إليها انا بعد عمل الفرشة 

.اخلاصة يب 

:أداة الكتابة و التلوين املتدرج 

وكافة أنواعها املوجودة أيضا استعراضنا سيشمل شريط اخليارات للخط كيفية التعامل مع أداةالكتابة سنتعلم
وبعض التأثريات اليت تطبق على اخلطوط وبسم اهللا نبدأ 



بكتابة مجلة ما وهذا ماقمنا بكتابته قمأداة الكتابة االساسية 1.

l الحظ أن املستطيل احمليط بالكتابة هو احليز الذي ستقوم بالكتابة فيه لو قمت بزيادة حجم اخلط كما تشاهد يف
الصورة التالية 

الكلمة الزلت موجودة الننا قمنا بكتابتها يف االعلى ومل نقم بكتابة اجلملة مرة أخرى ) العربية(ستالحظ اختفاء كلمة
ولكن كل ماقمنا به هو تغيري حجم اخلط من شريط اخليارات

اذا ملاذا ذهبت الكلمة السبب هو كما ذكرنا يف االعلى أنا املستطيل احمليط بالكلمة أو اجلملة املكتوبة هو احليز الذي 
سيظهر فيه الكالم إلذا جتاوزه كها املثال فلن تظهر وميكننا اظهاره بسحب أطراف املستطيل كما يف الصورة التالية 

وستجد أن الكلمة ستظهر يف االسفل الننا قمنا بسحب املربع إىل االسفل

وميكنك تدوير اخلط باستخدام املربعات املوجودة يف زاويا املستطيل املخصص الكتابة أو توسيع املستطيل وستالحظ 
تغيري شكل املؤشر عند تقريبك الفأرة للمستطيل وهذه نتيج لتدوير املستطيل



املوجودة يف برامج معاجلة )Paragraph(الحظ أن املستطيل املخصص للكتابة ميكنك معاملته كالقطعة الكتابية
من حيث التوسيط أو الكتابة من اليمني لليسار أو غريها من )Microsoft Word(الكلمات كربنامج 

اخلصائص املشهورة يف برامج معاجلة الكلمات وميكنك الوصول إىل هذه اخليارت بالضغط االيقونة املوضحة يف 
الصورة التالية املوجودة طبعا يف شريط اخليارات الداة الكتابة

والثاين بالقطعة)Character(وبضغطك عليها سيظهر لك املربع التايل املكون من خياراين خيارللتحكم بلحروف
)Paragraph(كام هو مبني يف الصور التالية

والحظ التغري يف الكتابة السابقة بعد استخدامنا بعض اخليارت املوجودة يف املربعني وقم بتطبيق اخليارت على الكتابة 
اليت قمت ا وستعرف وظيفة كل خيار 

هل تود معرفة كيقة ثين كتابتك اخلاصة ال حظ اخلطوات التالية وستعرف الطريقة



سيظهر لك املربع التايلهل تتذكر شريط اخليارات ألداة الكتابة ارجع اليه بعد كتابة ما تريد واضغط على 

اضغط على السهم وستظهر لك اخليارات األخرى

وبعد اخترياك الي شكل من االشكال السابقة ميكنك التحكم ا أكثر الحظ الصورة التالية

أما أفقي أو عمودي )Wrapping(شكل اللف أو 1.

درجة التقوس يف الكتابة 2.

درجة االعوجاج االفقي 3.

درجة االعوجاج العمودي وحاول التغيري وسيتغري شكل الكتابة معك 4.
وهذا نتيجة أخرى للتطبيقات على هذه اخليارات



ولعمل ذلك اتبع اخلطوات املوضحة يف الصور ،كيفية صنع التدريج امللون اخلاص بك وعمل التنسيقات اخلاصة بك 
:التالية

قم بفتح عمل جديد خبلفية بيضاء 1.

اذهب إىل خيار التلوين املتدرج 2.

ستالحظ تغري شريط االدوات قم بعد ذلك بالضغط على وسط شريط خيارات التلوين املتدرج املبني يف الصورة التالية

:سيظهر لك بعد ذلك املربع التايل 

سنبدأ بالقسم األول من هذا املربع وهو القسم االعلى

الذي ) NEW(وستجد زر ، سيمكنك هذا اجلزء من اختيار بعض االلون املتدرجة املوجودة مسبقا داخل الربنامج 
وميكنك تسمية التدرج اخلاص بك بكتابة االسم ،ميكنك من عمل تلوين متدرج خاص بك وسنعود إليه يف اية الدرس

الذي ) SAVE(وبصعودك إىل االعلى قليال جتد زر،)NEW(الذي تريد يف حقل الكتابة املوجود على يسار الزر
جلهازك )FORMAT(رمبا تفيدك هذه الطريقة لو أردت عمل(سيمكنك من حفظ مجيع التدرجات امللونة عندك

)LOAD(مث نأيت إىل زر.وال تريد أن ختسر التدرجات امللونة اليت قد قمت بعملها أو أتيت ا من أي مكان آخر
ميكنك من جلب بعض التدرجات االضافية اليت قمت حبفضها أو رمبا قمت بتحميلها من االنترنت يف وقت سابق 

وننتقل إىل القسم الثاين من مربع التدريج امللون وهو القسم املوضح يف الصورة التالية



هذه االلوان الثالثة هي اليت تكون التدريج )االزرق-الربتقايل-االصفر(الحظ الشريط امللون انه مقسم إىل ثالث اقسام 
لدينا ولو الحظت الصورة التالية

ستجد أن هذا التدريج مكون من لون واحد وهو االزرق والحظ أيضا أن املربعات الثالثة امللونة اليت كانت يف 
الشكل السابق قد اختفى منها اثنني ومها االصفر والربتقايل وقد تتسائل كيف ميكن إضافة مربعات اخرى أو جعلها 

قم بتحريك مؤشر الفأرة بالقرب من أسفل الشريط وسيتغري شكل املؤشر إىل ،مربع واحد أي لون واحد واحلل بسيط
وستشاهد ) قم مثال بالنقر على أربع مناطق خمتلفة(شكل آخر على شاكلة اليد قم بعدها بالنقر على يف املنطقة املرادة 

النتيجة التالية

نريد االن تغيري االلوان لالربع مناطق الحظ الصورة التالية، قمنا االن بتحديد أربع نقاط كما تالحظ يف الصورة

قم بالضغط على املربع وسيظهر لك مربع اختيار االلوان قم ، الرقم واحد يسمح لك بتغيري لون النقطة احملددة 1.
مث اختر مربع آخر تريد تغيري لونه) OK(باختيار لونك واضغط موافق

.الرقم اثنني جيعلك تتحكم باجتاه املربعات سواء إىل اليمني أو إىل اليسار2.

يقوم مبسح املربع الذي مت اختياره3.
سترجع إىل )OK(قمنا بتغيري املربعات ألوان املربعاتوحتريكها إىل اليمني وإىل اليسار قليال قم بعدها بالضغط على

صفحة العمل قم بتطبيق التدريج على العمل اآلن وهذه هي النتيجة



هل تتذكر شريط اخليارات املتغري مع تغري األداة يوفر لك الشريط بعض اخليارات اليت قد تستفيد منها بتغري شكل 
التدرج قم يف كل مرة باختيار أحد اخليارات املبينة يف الصورة والحظ النتائج والفرق بني كل اختيار وال تنسى تغيري 

.التدرج اللوين حسب ذوقك اخلاص

وهذه بعض التطبيقات اليت متت من دون تغيري االلوان فقط التغيري حصل يف اخليارات اخلمسة اليت يف الصورة

هل تود التحكم بكثافة التدرج اللوين ميكنك عمل ذلك عن طريق اخليار املبني يف الصورة

السفلي الذي قمنا بشرحه مسبقا املتعلق بالتحكم ، الحظ ان املربعات أصبحت على مستويني علوي و سفلي1.



بااللوان املستوى العلوي هو اجلديد اآلن وهو مسؤول عن كثافة األلوان وتتعامل مع مربعات أو مناطق التوقف 
. كما فعلنا يف السابق

والحظ أنه مت وضع ) Opacity(ميكنك فعل ذلك أيضا عن طريق مربع اخليار احملاط باملربع يف الصورة 2.
القيمة مخسني ال حظ ان املنطقة الوسطى من التدريج أصبحت أقل كثافة حيث أنك تشاهد ماخلفها كما يف 

. الصورة

ولكن يف الصورة التالية جتد أنت املنطقة الوسطى أصبحت أكثر تركيز وكثافة وهذه هي النتيجة

:إضافة ملحقات الفوتوشوبكيفية*
)خطوط،ستايل،باترين، أكشنات، فرش، فالتر(





































:دروس عملية *
:درس عمل فقاعة شفافة بعدة اللوان

ولكن بفكرة مجيلة.... جمرد درس بسيط 
و يل مع هذا الفلترLens flareفقاعة باستخدام فلترالفكرة هي عمل

غري التاثريات املعهودة و املتوقعة من هذا الفلترمغامرات كثرية الخرج منه
: اخلطوات
بكسل٥٠٠X500جديد افتح ملف-١
جديدLayerافتح-٢
: باملقادير املوجودة بالصورةFillباستخدام االمرLayerلون ال-٣

: باملقادير املوجودة بالصورةlens flareتاثري الفلترطبق-٤



Distort من قائمةPloar coordinatesتاثري املفلترطبق-٥
: على هذا الشكلو باملقادير املوجودة حتصل

:بقلب الصورة من قائمةقم-٦
Edit >>> Transform >>> Flip Virtical

Distort من قائمةPloar coordinatesطبق تاثري املفلتر-٧
: بامقادير املوجودة حتصل على هذا الشكلمرة اخرى و

: باختيار و قص الفقاعة و نقلها اىل املصميمقم-٨



: للحصول على الشفافية يف الفقاعةو-٩
Hard Light اىلLayer Modeقم تتغري ال

: بتعديل بسيط على اللون و االضاءة حتصل على هذة االمثلة البسيطةو











الذي يأيت مع image readyهنا تطبيق على برنامج(درس عمل بنر متحرك 
:الفوتوشوب










































