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 مقدمة المؤلف             

الكرٌم كل  السالم علٌكم و رحمة هللا و بركاته هذا الكتاب سوف تتعلم فٌة اٌها القارأ

 تطبٌقات الفتوشوب سوف نستخدم فً هذة الدروس برنامجٌن :

 Xara 3D6االول: 

اخر اصدار من مجموعة سً اس من ادوب  Adobe Photoshop Cs6الثانً: 

 فوتوشوب 

و البرنامج الثانً لتعدٌل الصور +  3Dالبرنامج االول هو لصناعة الكتابة بتقنٌة 

ممٌزات عدٌدة ان هذٌن البرنامجٌن مرتبطٌن و سنبٌن هذا فً دروس اخرى انشاء 

 هللا .

 مقدمة عن برنامج الفتوشوب    

شركة  أنتجته الصور النقطٌة إلنشاء وتعدٌل برنامج رسومٌات هو فوتوشوب

وهو المنتج  .التصوٌر الرقمً ٌعتبر أشهر البرامج لتحرٌر الرسومٌات وتعدٌل أدوبً

وجون  توماس كنول األكثر مبٌعاً فً هذا المجال اآلن، قام بتطوٌره الشقٌقان

والنسخة الثانٌة عشر  1990 فبراٌر وأصدرت النسخة األولى فً 1987 عام كنول

 . 2010.ٌونٌو 63منه صدرت فً 

 Xara 3D6مقدمة برنامج     

 برنامج احترافً لصناعة النصوص الثالثٌة االبعاد و تحرٌكها .

 اهداء الكتاب  

 Programmer Schooجمٌع معجبٌن صفحتنا على الفٌس بوك 
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 الفصل األول                

 تطبٌقات على النصوص                 

 االول : كتابة بالنارالدرس 

بكسل ونلونها بالون  033طول بكسل و 4357نقوم بفتح صورة جدٌدة بعرض 

ثم تكتب االسم الذي نرٌده مثال  االسود بأستخدام اداة التلوٌن:  

ahmed  : ثم ننسخ الطبقة السوداء وندمجها  بأستخدام ادات الكتابة

مع طبقة الكتابة بشرط ان ٌكون لون الكتابة برقالً داكن قرٌب الى لون النار وان 

و   ctrl + Tوٌمكن تكبٌره اكثر من ذلك من خالل الضغط على  pt 72حجم الخط 

و الضغظ على النقطة التً فً الزاوٌة و السحب حتً ٌكبر حجم الخط بالشكل 

 rote ccw90نضغط على  trans formالى  Editالمطلوب ثم نذهب الى قائمة 

الى   filterاالن نذهب الى قائمة  لنقلب الكتابة الى جهة الٌمٌن : 

stylze  الىwind  :  فٌظهر وهٌج النار نرفع من شدته

 حتى نحصل على اكثر وهٌج نار ممكن ثم نذهب الى قائمة  ctrl+fبالضغط على 



 

 

Edit   الىtrans form   الىrote cw 90  العادة النص الى االتجاه الصحٌح  ثم

نضغط على الوهج  لكً تبدو النار اكثر واقعٌة: نستخدم اداة الحرق 

 و نسحب حتى تبود الحروف مشتعلة حقاً 

 الصورة النهائٌة للعمل :

 

 رس دانتها هذا ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : صناعة نصوص متعرجة و خطوط جمٌلة درس الثانً 

 بكسل  033بكسل وطول  4357اوال نفتح صورة جدٌدة بعرض 

ثم  Adobe PhotoShop cs 6ثم نكتب اي كلمة بأستخدام اداة النص مثل كلمة 

 اكبر حجم ممكن ثم نذهب الى قائمة فلتر ctrl + Tنكبر حجم الكلمة بالضغط على 

ستظهر لك نافذة فٌها  Okستظهر لك رسال بمثلث اصفر الضغط  liquefyالى 

الكتابة اضعظ على حروف الكلمة بالماوس وحركه بأي اتجاه ترٌده ترى ان الكتابة 

 قد تعرجة و اصبح الخط جمٌل 

 الصورة النهائٌة                                                                            

 

 انتها الدرس  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نعكاس للنص درس الثالث : صنع ا

 بكسل  033بكسل و طول  4357اوال نتفتح صورة جدٌدة بعرض 

ثم ننسخ طبقة  Adobe PhotoShop Cs 6ثم نكتب كلمة بأستخدام داة الكتابة مثالً 

لقلب طبقة الكتابة  edit – trans form –rote 180الكتابة ثم نذهب الى قائمة 

 opcacityمؤشر اسمه نذهب لالمنسوخة و نضعها تحت طبقة الكتابة االصلٌة ثم 

فنخفظ كثافة  ٌوجد فً اعلى قائمة الطبقات ٌتحكم فً كثافة الوان انص 

 نضعها تحت الكتابة االصلٌة لتظهر وكأنها انعكاس الكلمة  لون الكتابة المقلوبة و

 الصورة النهائٌة

 

 ها الدرس انت

 

 

 

 

 



 

 

 درس الرابع : عمل ظل للنص 

 بكسل  033بكسل و طول  4357اوال نتفتح صورة جدٌدة بعرض 

لنتحكم فً  ctrl+tدام اداة الكتابة ثم ننسخ طبقة الكتابة و نضغط ثم نكتب نص بأستخ

 ونضغط على النقطة االعلى و نمٌل الكتابة حتى تصبح مثل  ctrlالكتابة و نضغط 

تابة فنخفظ كثافة الوان لنتحكم فً كثافة لون الك opcacityالظل ونذهب الى مؤشر 

 الكتابة لتصبح مثل الظل 

 الصورة النهائٌة

 

 انتها الدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثانً             

 فن الدمج وصناعة الخلفٌات      

 صناعة الخلفٌات             

 درس األول : صناعة خلفٌة بتموجات البحر

 بكسل  033بكسل و طول  4357اوال افتح صورة جدٌدة بعرض 

ثم اذهب الى مربعً االلوان االول اجعله فاتح اللون سماءي فاتح و االخر سماءي 

ثم نعمل خط قطري لتكون  ثم الى اداة التلوٌن بلونٌن  داكن 

بعد ذالك نكتب اي جملة بأستخدام اداة الكتابة مثل  الخلفٌة هكذا 

ثم اذهب  ها نفتح صورة مٌاه بحر متموج احمد  بعد

 الى قائمة الطبقات و غٌر اسم الطبقة لتستطٌع تحرٌكها من خالل اداة الموف تولز

فننقلها نافذة مشروعنا و نذهب الى قائمة الطبقات مؤشر كثافة االلوان  

opcacity   ًونخفضة حتى ٌبدو مناسبا 

 الصورة النهائٌة 

 انتها الدرس  



 

 

 فن الدمج و الخدع البصرٌة   
 درس االول : التفاحة فوق البحر ال

 بكسل 033بكسل و طول 4357نفتح صورة جدٌدة بعرض 

اوال نحدد التفاحة دون ظلها  نفتح صورة مٌاه البحر و صورة تفاحة 

و نقص ما ٌزٌد عن التفاحة ثم تنسخ  بأستخدام اداة التحدٌد الٌدوي 

تفاحة كبٌر ٌمكنك ٌصغٌر اذل كان حجم الدٌدة جالتفاحة الحدد الى الصورة ال

ثم تغٌٌر اسم طبقة صورة البحر لٌمكن  ctrl+tالحجم من خالل الضغط على 

ونقلبها فاحة تتحرٌكها و نقلها الى الصورة الجدٌدة لكن قبل هذا ننسخ طبقة ال

درجة ثم نضعها  483درجة من خالل قائمة ادت ترانز فورم روت  483

نها ثم نذهب الى قائمة الطبقات صف متحت طبقة التفاحة االصلٌة مع اخفاء ن

نذهب الى طبقة التفاحة لك و ننقل طبقة البحر جمٌع الطبقات  لكن قبل ذ

لكً  opcacityالمعكوسة و نخفظ كثافة الوانها من خالل مؤشر كثافة االوان 

 تبدو حقاً فوق البحر وانعكاسها على سطح البحر 

 الصورة النهائٌة

 
 انتها الدرس  

 

 

 

 



 

 

 
 


