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 تعلم برنامج الفوتوشوب

Adobe Photoshop 7 ME 
 تألیف

 السنجق / مصطفى محسن یوسفم
 م جرافیک بمرکز معلومات جامعۀ الفیومممص
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  شكر وعرفان
أحب أن أشكر ھنا كل من ساھم في اتمام ھذا العمل وباألخص كتاب وأصحاب المراجع التي قمت 

اقتبست من كتابه الكثیر وأيضا  والذي كنت قد msamخص موقع باالستناد إلیھا التمام ھذا العمل وباأل

  عسى هللا أن ينفعنا وإياكم بھذا العمل وأن يكون يوم القیامة في میزان حسناتنا.
  
  

  إھداء
أھدي ھذا الكتاب ألخواي العزيزين المسافرين إلى األراضي المقدسة عسى هللا يجعل في سفرھما 

  صطفى شعبان والــ م/ ولید ناديھذا الخیر واألمان والسالمة م/ م
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﷽  
  مقدمة

  ؟ما ھو الفوتوشوب
البعض قبل قراءة السطور التالیة كان يظن ان البرنامج يقوم بعمل العروض التقديمیة كبرنامج الباوربوينت وھذا بالطبع مفھوم 

  خاطئ ولكن البرنامج يقوم بــــ
كما يقوم بتركیب   تعديل في الوانھا او تفتیح الصورة واخیرا تنعیم واخفاء عیوبھا منیھا معالجة الصور واجراء التعديالت عل

 .الصور  وعمل تداخل فیما بینھا 
 .الى النھاية انشاء الصور  اي رسم الصور من البداية 

 رسم وانشاء المواقع فال يوجد محترف تصمیم مواقع ال يعرف بالبرنامج .
 شاء االزرار وبعض االستخدامات االخرى الخاصة بھذا المجال .يستخدمه المبرممجون في ان

  إذا فالبرنامج يقوم بخدمة ثالث مجاالت وھي :
  : مجال التصوير الفوتوغرافي واستديوھات التصوير -1
تنعیمھا فال يخلو استديو تصوير من ھذا البرنامج الساحر والذي يتیح أدوات  ممیزة في معالجة الصور  واخفاء عیوب البشرة و 

  وتركیب الصور.
  طباعة وانتاج المطبوعات :مجال ال -2

دوات الكتابة والتعديل وأدوات اخرى أتاحة مجموعة من إعالنیة يقوم البرنامج بإلابتداء بالكارت الشخصي وانتھاء باللوحات ا
ة عمل مثل ھذه في اخراج المطبوعات بالشكل المالئم  وسنتعرف بمشیئة الرحمن على كیفیتساعدك اخي في هللا 

  الملفات .
  مجال تصمیم صفحات االنترنت ( تصمیم المواقع  ) :  -3

  ھل فكرت في أحد األيام في تصمیم موقع شخصي خاص بك ورفعه على االنترنت ؟؟؟
كان ھذا الموضوع ھو حلم بالنسبة لي وبعد عملي داخل البرنامج وبرامج اخرى متخصصة في صفحات الويب قمت بعمل اول 

اقوم بتصمیمه وھو موقع محافظتي الفیوم في جمھورية مصر العربیة وھو الموقع القديم قبل ان يقوموا بوضع الموقع موقع 
االحدث منه وھو ما لیس بتصمیمي والذي كان ھو الموقع الثالث على مستوى الجمھورية بفضل هللا ويا لھا من فرحة عندما 

لبداية وانطالقة موقعي وأي موقع أقوم بتصمیمه وأنصحك دائما بالبداية سمعت مثل ھذا الخبر والفوتوشوب كان ھو نقطة ا
من ھذا البرنامج فھو نقطة البداية االساسیة الي مصمم جرافیك محترف ولمصمم الويب المحترف ال يعتمد على ھذا 

  البرنامج فحسب ولكن اساسي الخراج اعماله الممیزة .
رح وفي االسطوانة المرفقة مجلد شي اتمام كل ھذه األعمال فشد الھمة لمتابعة الالبرنامج يعطینا من االدوات ما يساعدنا ف

نصیبه _ إن لم يكن البرنامج لديك _ ن تقوم بتأرجو منك اخي العزيز أالبرنامج وملف فیديو عن كیفیة تنصیب البرنامج وتشغیله 
  أ من الفصل التالي شرح االدوات .ننا سنبدأل
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  لماذا الفوتوشوب ؟
 . برنامج معروف عالمیا ً ، وھو األكثر استخداما ً بین المصممینال  

 . توفر المراجع لھذا البرنامج سواء العربیة أو األجنبیة ، وھذا بطبیعة الحال يزيد من قوة البرنامج
  . أن تعلمه لیس بالصعب ، فواجھته سھلة وبسیطة

   . امكانیة تصدير الصور وحفظھا للويب ودعمه له بشكل قوي جدا ً
  . الشركة المنتجة تطوّر من البرنامج باستمرار وھذا مما يكسب البرنامج تجددا ً واضحا ً 

 . أن ھذا البرنامج بفضل ما يحويه من امكانات وأدوات ، يغنیك عما ھو سواه من برامج الرسوم األخرى

 .MEالبرنامج يمكنه الكتابة باللغة العربیة في النسخ الداعمة للشرق األوسط 

  Adobe Photoshop CS 5 ME 12تم اصدار النسخة  الحظة : حتى لحظة خروج ھذا الكتاب للنورم
وفي ھذا الكتاب سنقوم بالتعرف على اإلصدار السابع وذلك نظرا النتشاره وسھولة واجھته وعمن يحبون االنتقال لدراسة 

م بالتعرف على االمكانات الجديدة في النسخة فیمكنه بكل سھولة بعد التعرف على ھذا االصدار أن يقو 12اإلصدار الــ 
  الجديدة وھذا سھل جدا ً بمشیئة هللا تعالى .

  
 وفقنا هللا وإياكم للصالح من األعمال.
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  الفصل األول
  مصطلحات ھامة

  ؟ Pixelما ھو البكسل 
 ة.الصور وحدة أو الصوره عنصر :ومعناھا اجنبیه كلمة بكسل

 عدد كانت فإذا الصور في تكون المربعات وھذه , صغیرة مربعات عن عبارة ھيو الصورة في وحدة أصغر ھي البكسل
 شكل على وتظھر مالمحھا بفقدان تبدء الصوره فإن قلیال المربعات عدد كان وإذا عالیا يكون الصورة وضوح فإن كبیرة المربعات
 الفوتوشوب برنامج في Resolution يولوشنرز كلمة ترى أو تسمع ما فغالبا . الصورة تكبر كلما تظھر صغیرة شفافة مربعات

  . بالبكسل تتعامل النھا

   :الصور من نوعان يوجد عامة وبصفة

 Pixel  البكسل 
 ھي وغالبا ....المربعات بظھور وتبدأ . تدريجیا مالمحھا تفقد سوف ، علیه ھي مما أكبر الصورة حجم تكبر أن أردت كلما

  الفوتوشوب برنامج في موجودة
 Vector  الفكتور 

 أضعاف عشرة بتكبیر قمت لو حتى علیه ھي كما تبقى . شيء أي فیھا يتغیر ال تكبرھا أن أردت كلما التي الصور وھي
  ...الثريدي وبرامج اإللیستريتر برنامج في الفكتور تجد ما وغالبا .. الصورة

 

    :  Resolution  قیاس الصورةوحدات 
وھو المستخدم في أغب األعمال  Pixel / Inchدة بالصورة وتقاس بوحدة القیاس الموجو pixelوھو وحدة قیاس عدد النقاط 

   . Pixel / CMأو وحدة القیاس التي سنقوم بھا ان لم يكن كلھا 
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  :لك موضح في ھذا الجدول ذجد توعن ما ھي أفضل دقة للصور فس
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  واجھة البرنامج

  

  
  من واقع فھمك للمحاضرة فضال اكتب ما يعبر عنه كل جزء من الصورة :

  

1-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

2-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . ..  

3-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . ..  

  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       -أ    . . . . . . . . . . . . . . . .   -4

  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     -ب

  .. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     -ج

5- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . ..  

6-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
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  وسنقوم اآلن بشرح كل جزء من الواجھة على حدة :

  الفصل الثاني
  االدوات صندوق

TOOL Box 
طلق على ھذا الصندوق العمود الفقري للبرنامج فھو الخاص بكل أدوات التحديد المنتظم وغیر المنتظم ومعالجة ما ندائما 

  .الصورة وأخیرا الكتابة والرسم
اختصار سیكون مكتوب بجانب ككل آداة وعند الضغط على االختصار المنوه عنه سیتم  وقبل أن أبدأ أنوه لسیادتك على أن كل

االنتقال إلى اآلداة بشكل تلقائي كما يمكن االنتقال إلى اآلداة بالضغط علیھا بالزر األيسر للماوس  ، كما يجب التنويه ھنا ان 
  ط علي اآلداة بالزر األيمن للماوس .بعض األدوات بھا قائمة فرعیة من األدوات يتم الوصول إلیھا بالضغ

  أوال سنقوم بعرض ھذه األدوات بشكل عام ثم ستحدث عن كل آداة على حدة وبشكل مفصل : وسنقوم ھنا
            .الجزء األول من شريط االدوات ويستخدم في تحديد وتحريك جزء من معین من الصورة سواء تحديد منتظم أو غیر منتظم
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الجزء الثاني من شريط االدوات ويستخدم في معالجة عیوب الصورة وتلوين ومسح أجزاء منھا وتفتیحھا وتبھیتھا وغیر من 
  أدوات المعالجة
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  الجزء الثالث من شريط األدوات الخاص برسم األشكال والمسارات وتعديلھا 
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  والتصغیر  والتحرك داخل الصورة وخیارات أخرى لجزء األخیر الخاص بأدوات التكبیرا

  
  

  على حدة : منھا  ٍمع الشرح الخاص بھذه األدوات كل واآلن
  التحريك  أداة

على  طبالضغفي المكان المناسب  ويمكن اختیارھا  لوضعهبھذه األداة تستطیع تحريك عملك او أي عنصر من عناصر العمل 
  من لوحة المفاتیح   Vحرف 

  لى الخیارات التالیةويحتوي ع

  

    االول
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الشفیفة لتحريك عناصرھا ولكن يجب الوقوف على نفس  إلىوھو لتحريك أي عنصر من أي شفیفة فال يتطلب الذھاب 
  (أي تحديد العناصر بطريقة تلقائیة بدال من تحديد كل عنصر يدويا وعلى حدة ). العنصر لتحريكه

  

 
  

      الخیار التالي
  . نستطیع من خاللھا التحكم بابعاد الصورة من زيادة بالطول او تمیل او غیره يظھر لنا مقابض

  الخیار التالي 
عدة شفايف فعند اختیار من شفیفتان او اكثر يتصبح ھذه الخیارات نشطة طبعا يتم اختیار عدة  ةھي مساولة عن محاذا

  : شفايف عن طريق ربطھا سوية كالتالي

  
  

    ) منتظمالتحديد ال( أداة التحديد
ويمكن تحديد جزء من العمل بشكل مربع او مستطیل لتنفیذ عملیة على ھذا الجزء المحدد فقط  بھذه األداة تستطیع 

  .من لوحة المفاتیح   Mعلى حرف  طبالضغاختیارھا 
  ضغوط  كا التاليطريقة التحديد تختار الجزء الذي تريد تحديدة ثم تحرك الموس الى اسفل مع االحتفاظ بزرالماوس االيمن م
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 او بالضغط منم القوائم على وإللغاء التحديد نضغط على الماوس خارج مكان التحديد مرة واحدة

 Select  Deselect  أو االختصارctrl + D . 
  .ctrl+shift+Dأو االختصار  Select  Reselectوإلعادة التحديد نضغط على  

  . مع سحب الماوس واالحتفاظ بزر الماوس األيمن مضغوط Shift ولعمل مربع متساوي األضالع نضغط على مفتاح

اعلى شريط االدوات  نختار   في حالة اراداتنا وضع تحديد بأبعاد معینة فمن خانة 

ثم نحدد االبعاد بالنسبة للطول والعرض ثم نقوم بالرسم  
  1:2فیرسم لك تحديد متناسب النسبة حسب ما وضعت مثال 

  وضع تحديد بأبعاد معینة فمن خانة في حالة إراداتنا 
 بالضغط في أي مكان داخل العمل فیتم رسم التحديد 

  الخیارات االخرى فھي 

  وھذا يجعلك تعمل تحديد جديد كل مرة تستعمل اداة التحديد  

ديد دون حذف وھذا اضافة للتحديد فعند عمل تحديد وتريد ان تضیف لھذا التحديد جزء اخر تختار ھذي ويعمل تحديد ج 
  التحديد القديم كا التالي

  

  وھذا يقوم بحذف جزء من التحديد القديم  
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  وھذا يقوم يقوم بحذف المنطقة المتقاطعة بین التحديد 

  
 يمكننا تحريك التحديد الي اتجاه فقط بالضغط على زر الماوس االيسر

  
  الفرعیة االخرى من ادواة التحديد  االدوات

  
  .السابقة إال أن أداة التحديد الدائرية ترسم بشكل دائري تقريبا نفس عمل

  .سيیوالثانیة والثالثة ترسم تحديد بخط افقي او رئ
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  أداة االنشوطة (تحديد) 
ويمكن اختیارھا عمل تحديد حر عن طريق الضغط بالزر األيسر للماوس  وتحريكه حتى يتالقى الخطان بھذه األداة تستطیع 

  لوحة المفاتیح من   Tعلى حرف طبالضغ

  
  ويكمن تحت ھذه األداة أدوات فرعیة وھي 

  

  .األداة تعمل على شكل خط مستقیم او على شكل نقاط هھذ

  .قرب درجة لونیة للمنطقة التي تمر من عندھا األداةألاألداة تعمل تحديد  هوھذ 
  وقد قمنا بشرح ھذه االدوات في المحاضرة الخاصة بداوت التحديد باستفاضة .

  داة العصا السحرية أ
  .من لوحة المفاتیح   Wعلى حرف طبالضغويمكن اختیارھا عمل تحديد لدرجة لونیة واحدة فقط بھذه األداة تستطیع 

  
  عند استخدام ھذه االداة نالحظ انه يحدد عدة درجات لونیة متقاربة ، 
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ونقلل  نذھب  أي التسامح ) Tolerace(  ولتحديد المدى اللوني
  .ونذھب الى نفس المكان ونحدد نجد انه حدد اقل درجات لونیة 17لى الرقم ا

  
  

  بتحديدھا عند الضغط باآلداة على الطبقة.أي المساحات التي يقوم البرنامج  إذا كلما قللت العدد كلما قلت الدرجات اللونیة
 Useفیعني التحديد في مجمل الصورة أما  تعني التحديد في مكان االختیار في الصورة وإذا أزلنا الخیار Contiguousفي خانة 

All Layers فيفیتم التحديد في جمیع الشفا.  

  أداة القص 
وھنا اشبه ، من لوحة المفاتیح   Cعلى حرف طبالضغويمكن اختیارھا ھذه االداة نستطیع قص جزء من الصورة لتلغي الباقي 

فتخرج اللقطة ومعھا بعض التفاصیل على الجوانب فھل نقوم لك ھذا االمر بالمصور عندما ياخذ لقطة لمجموعة من االشخاص 
فعند ولكن نستخدم ھذه االداة في تعديل اللقطة او قص ھذه المساحات غیر المرغوبة  ؛ بالتصوير مرة أخرى !!!! بالطبع ال

  :اختیارھا يظھر لك التالي



 
 

 23 

www.technology4arab.com 

  
  ثم يصبح كما يلي الجزء المحدد فاتح اللون وغیر المحدد مضلم لتستطیع االختیار والتاكد

  

  اداة الشرايح 
من لوحة   Kعلى حرف طبالضغويمكن اختیارھا وھذه االداة تقوم بتقسیم الصورة الى شريح لیسھل تحمیلھا على االنترنت 

  المفاتیح

  
 1قسمت الصورة إلى خمس مناطق طبعا على حسب تحديدي ويمثل ھذا الرقم بداية التحمیل على النت فا البداية من 

  وإذا أردنا تغیر مساحة ھذه الشرايح نختار األداة المرافقة 5 إلى

  فأنھا تتحول إلى أداة التحرير Ctrlمع مفتاح  وإذا استخدمانا  

  اداة الفرشاة 
كما نستطیع االختیار بین أشكالھا  من لوحة المفاتیح Bعلى حرف  طبالضغويمكن اختیارھا ھي عبارة عن فرشاة للرسم 

  الكثیرة من
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فتفتح قائمة تحتوي على  مكننا التحكم بحجمھا ودرجة شفافیتھا ودرجة نعومتھا ويمكنك مشاھدة جمیع الفرش من وي
  من لوحة المفاتیح. F5ويمكن الوصول الى ھذه القائمة بالضغط على ال جمیع الفرش وشكله عند استخدامھا

  

  أداة التعديل على الصور 
  .ة لتقوم بتحسینھا أو إلغاء جزء معین من الصورة لیتناسب مع نفس الصورة ھكذاھي أداة تعمل رتوش على الصور القديم

  

  قبل التعديل  بعد التعديل

    
  .من لوحة المفاتیح Jعلى حرف  طبالضغويمكن اختیارھا 

  كیف تعمل ھذه األداة؟
ثم نضغط على زرالماوس األيمن في المنطقة التي نود أن نأخذ منھا لتغطیة المكان المعطوب  Altنقوم بالضغط على مفتاح 

لمرة واحدة ثم نذھب إلى المنطقة المراد التعديل علیھا وبزر الماوس األيمن نبداء بالحركة حتى يتم التعديل يجب مالحظة 
  ان يكون درجات األلوان قريبة لیتم التنسیق
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المراد العمل علیھا ثم سحبھا الى تعمل نفس العمل ولكن ھنا يتم تحديد المنطقة  واألداة الفرعیة من أداة الالصق 

  .المنطقة السلیمة يجب ان يكون الخیار على 
  

  ھنا قمت بتحديد ما أريد تغطیته  ھنا أريد إزالة الكتابة العلوية

    

أالن أقوم بالسحب للمنطقة السلیمة لیتم لصقه في 
  المنطقة المعیبة

  
  

   Destinationاما إذا أردت عكس العمل فتختار 

  تاريخ الفرشاة أداة 
  .من لوحة المفاتیح Yعلى حرف  طبالضغويمكن اختیارھا ھا تعید الجزء الذي تمر علیه الى أول حالة عند فتح الملف أن

  مثال 

ھذه الصورة تم تغیرھا والتعديل علیھا ونريد ارجاعھا 
  الصلھا

  باستخدام ھذه االداة تم اعادة الصورة الصلھا

    
  

  اداة الختم 
  من لوحة المفاتیح Sعلى حرف  طبالضغويمكن اختیارھا د كبیر اداة الالصق اال انھا ال تحاكي األلوان تشبه بح

  .في المنطقة التي نود أن نأخذ منھا لتغطیة المكان المطلوب Altنقوم بالضغط على مفتاح 

  ھكذا  في ھذا المثال نريد ازالة كلمة مسام
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 G (الجردل) اداة سطل االلوان 
  .من لوحة المفاتیح Gعلى حرف طبالضغويمكن اختیارھا اداة يمكن بواسطتھا ان تغطي منطة ما باللون ھي 

  ھكذا  في ھذا المثال تعبئة اللون االسود بلون اخر

    

نقوم بتغیر التعبئة الى باترن ثم   ويمكنك استخدام الباترن بدل من اللون لتغطیة المساحة كا التالي 
    ن نختار نوع الباتر

  

 .وھي غالبا تكون بین مزج اللونین االساسین المحددين  االداة الملحقة ھنا ھي اداة لمزج بین لونین او اكثر 

اما تدرج من فاتح الى غامق او الفاتح بالنص  ولھا عدة اشكال  فیكون بھذا الشكل 
  والغامق حولیه الخ..

  : فیفتح الشكل التالي ويمكننا عمل التدريج الذي نود وذالك بالضغط على 
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  فیتغیر لون التدريج    بتغیر اللون  بدأومن االسھم ن
وعند اضافة لون ثالث نذھب بالماوس للمكان المرغوب ونضغط بیمین الماوس فیتحدد ثم نحدد المكان من 

  % من التدريج47وھنا  

  

  Newثم نضغط على  Msamمثال   Customبدل  ولحفظة نكتب اسمة 
  م اضافته لقائمة التدريجاتفیت

    

    الممحاةاداة 

  من لوحة المفاتیح Eعلى حرف طبالضغويمكن اختیارھا ھي اداة يمكن بواسطتھا ان تغطي منطة ما باللون 

  وھي تقوم بمسح أي شئ على عملك لتجعل لون الخلفیة ھو السائد 



 
 

 28 

www.technology4arab.com 

  واالداة الفرعیة منھا تقوم بمسح المنطقة لجعلھا شفافة 

  ه االداة الفرعیة تقوم بتحديد درجاة لونیة متقاربة لمسحھا وھذ

  ة تفتیح اللون ادآ
 طبالضغويمكن اختیارھا ھذه االداة تقوم بعمل تفتیح للون للوصول الى اكثر الدرجات نصوعا من ھذا اللون من نفس اللون 

  من لوحة المفاتیح Oعلى حرف

  بعد  قبل

    
  لعكس عمل األداة السابق لتعتیم اللون فھي اما االداة الفرعیة منھا 
  ھي لتغیر التشبع اللوني للوصول إلى األبیض واألسود واألداة الفرعیة التالیة 

  اداة  التنعیم  
  من لوحة المفاتیح Rعلى حرف طبالضغويمكن اختیارھا ھي اداة تقوم بتنعیم الحواف الحادة والتدريجات بین االلوان 

  فھي تقوم بعكس االداة السابقة أي تقوم بتخشین الصورة  واالداة الفرعیة منھا 

  تقوم بتسیل االلوان وخلطھا مع بعضھا واالداة الفرعیة التالیة 

   الكتابة   أداة
  من لوحة المفاتیح   Tويمكن اختیارھا بالضغط على حرف داة لتمكنك من الكتابة في الفوتوشوب آھي عبارة عن 

  العمل وتضغط الماوس مرة واحدة لتتمكن من الكتابة في كان الخیارات نشھد ھذه االيكوناتالعمل كتابة تذھب الى صفحة 

  وھذا عملة لجعل الكتابة على خط مستقیم او من اعلى الى اسفل  

  لتحديد نوع الخط 

  لتحديد سماكة ومیالن الكتابة 

  لتحديد حجم الخط 

  محاذات النص 

  او العكساتجاه النص من الیمین الى الیسار  

  لتحديد لون النص 

  لجعل النص على ھیئة اقواس او ما شابه وبھا الخیرات التالیة 



 
 

 29 

www.technology4arab.com 

  
      

   
 فیمكنك من خصائص الخط 

  
  اذا اردنا كتابة نص كبیر نقوم بأداة الكتابة ونحدد مربع او مستطیل كبیر ونكتب وتكون الكتابة فقط بداخل التحديد 

   أداة الباث 

ً المسارات فھي  من   Uويمكن اختیارھا بالضغط على حرف  تعطیك حرية و مرونة في تصمیم رسومات رائعة ألنھا دقیقة جدا
المنحنیات و المستقیمات التي تتقاطع عند نقاط، كل منھا  يتكوّن المسار في الفوتوشوب من مجموعة منلوحة المفاتیح 

  . وھي عباره عن مجمعتین .Anchor Point تسمّى

  

  يندرج أسفلھا األدوات التالیةو األولى 

التي قد تكون الرئیسیة التي نستخدمھا لرسم المسار عن  ھي األداة pen أداة الـ  
التي تلیھا، و يقوم الفوتوشوب بوصل النقطتین بخط  طريق تحديد نقطة، ثم النقطة

  مستقیم
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و ضغطنا ثم انتقلنا إلى النقطة التالیة،  قمنا بضغط الماوس عند نقطة، ثم تركناه، و
  .أن نصل بین النقطة األخیرة و األولى وانتقلنا للثالثة و ھكذا. يمكننا  تركناھا،

ً  pencil الحرة، مثلھا مثل أداة الـ إنشاء المسار أداة   تستطیع عمل مسارات  .تماما
  حرة

  

قمنا بضغط الماوس عند البداية، وبدأنا نرسم يعني ال تجبرك بخط مستقیم , ھنا 
تركنا الماوس، ظھرت لدينا نقاط المسار كما  ضغط على الماوس، حتى إذا ماأثناء ال

  في الشكل

  في المسار  Anchor Point تمكنك ھذه األداة من إضافة نقطة  

  
  

  1،2كما تالحظون تم اضافة نقطة بین 

و سوف يأخذ المسار  .Anchor Point نستخدمھا عندما نريد حذف ھذه األداة  
   و اإلنحناءات علیھا، و في ھذا الشكل ف النقطة و جمیع التحريكاتالشكل بعد حذ
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 نقف عندھا  ھذه األداة تساعدنا على عمل منحنیات حسب النقطة التي  

 

    

وسحبناه حتى  التي علیھا دائرة حمراء قمنا بضعط الماوس على النقطة ھنا
اما انقاط على شكل قوس.  تم إنحناء المسار المكان المحدد بالماوس. فنالحظ أنه

  التي بعد نقطة المنتصف فھي لتغیر الزاوية

ّم بالعقد المجموعة التالیة    وھي أدوات التحك

 تقوم ھذه األداة بتحريك المسار بشكل كامل   

 
   2الى  1قمنا بتحريك المسار من 

  تقوم ھذه األداة بتحريك نقطة محددة من مكان إلى آخر  

    



 
 

 32 

www.technology4arab.com 

  المحاطة بدائرة الى االعلى ب النقطةحیث قمنا بسح 

  ومن الخیارات التابعة له والتي بھا يمكننا الوصول بھذه االعمال الى شئ حقیقي ھي 

  

يمكنك ان تحول ھذا المسار الى ستروك او ان تملئه بلون معین او بباترن او 
  يمكنك ان تحدده لالستفاده منه بشئ اخر ويمكنك ايضا اعادة تحجیمه 

  

  ثال سريع واألداة بھا دقة اكثرھذا م

  

  (الكل تم شرحه من خالل الدرس)windows--show pathsنذھب أالن إلى لوحة العمل ويمكنك طلبھا من 
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في  حالة ان استخدمت زر  ت: تعطیك نفس الخیارا 1رقم 
  الماوس االيمن

: يقوم بملء المساحة التي يحصرھا المسار حسب خیارك  2رقم 
  السابق

ً بحسب  strock تحديد أو : يقوم بعمل 3رقم  على المسار أيضا
  االفتراضي إن لم تكن قد استخدمته من قبل الخیار السابق أو

  مختارة :يقوم بتحويل المسار إلى مساحة 4رقم 

  : يقوم بالعكس، أي بتحويل المساحة المختارة إلى مسار 5رقم 

  : يقوم بإنشاء مساحة عمل لمسار جديد 6رقم 

  المسار الذي ال تريده ستطیع حذف: ت 7رقم 

    أداة المستطیل
  من لوحة المفاتیح   Uويمكن اختیارھا بالضغط على حرف أداة تستطیع بواسطتھا رسم مستطیل ھي عبارة عن  

  ويندرج تحتھا االدوات التالیة

  
الخط المستقیم واالخیر يعطیك مجموعة كلھا لرسم اشكال اما المربع حاد االطراف او دائري االطراف او الدائره او المعیم او 

  من االشكال التي يمكن ان تظیفھا الى رسمتك ولتعرف علیھا
  فعند اختارھا تتیح لك االختیار بین مجموعة اشكال 
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  ويمكنك اضافة العديد منھا عن طريق السھم الصغیر الموجود اعلى ھذه االشكال 

  
  تريد ثم تقوم بسحب الفارة لترسم تضیف العديد والعديد ، تختار منھا ما Loadمن 

  

    القطارة اداة
من   Iويمكن اختیارھا بالضغط على حرفأداة تستطیع بواسطتھا تحديد الدرجة اللونیة للون ما في عملك ھي عبارة عن  

  لوحة المفاتیح
  ل معھا مستخدم الفوتوشوبتم الحمد  التعرف على صندوق االدوات االن مع شريط االوامر , ھي اول القوائم التي يتعام
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  الفصل الثالث

 palletesلوحات التحكم 
  ض المھام األخرىلصورة النشطة وتغییر األلوان وبعومن ھذه اللوحات يمكننا الوصول إلى بعض األوامر الخاصة بتكبیر وتصغیر ا
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  الرابعالفصل 
  شريط القوائم

  رنامج .وھنا سنقوم بشرح أھم االوامر الموجودة بقوائم الب
  fileقائمة 

  
 

  اوال نالحظ ان القائمة مقسمة الجزاء حیث يتم تجمیع كل مجموعة او اوامر مرتبطة مع بعضھا بجزء واحد
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ولكن  األمراالختصار له وھو يجعنا نستخدم نفس  األمرديد وبجانب ھذا ج  new أمرفي ھذه القائمة ھو  أمر أمر جديدأول

  Ctrl+N عن طريق لوحة المفاتیح
  التالیة النافذةد الضغط علیه تظھر بع

  
  نحدد من ھذه القائمة المواصفات الخاصة بالملف الجديد

  نحدد اسم العمل   Nameمن خانة 
  ومن ثم مقاسات العمل

  
  .و تحدد المقاس المناسب لكالحجم الجاھز الذي تريد أ Presetقائمة اما تختار من 

  رةالصو(دقة الشاشة) تحدد دقة  Resolutionمن 

  وغالبا نستخدم بكسل / انش 
  ومن ھنا نختار النظام اللوني 
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    CMYK Colorوالنظام اللوني للطباعة ھو  
  Color RGBأما النظام اللوني للويب وسطح المكتب فھو 

  واخیرا نختار لون الخلفیة

  
  الثاني لون الخلفي المختار  أما رات االول ابیضاوھنا ثالث خی

  

  لون ويجد أن الخلفیة أصبحت بشكل رقعة الشطرنج لتمییزھا بدون والثالث شفافة 
  وھو لفتح عمل او صورة Open .. Ctrl+O  االمر الثاني ھو امر

وھو يقوم بغلق الملف دون البرنامج ولكن عند اجراء أي تعديل على الملف سوف  Close .. Ctrl+W االمر التالي ھو اغالق
  بحفظ الملف تظھر لنا رسالة تحذيرية تطالبنا

  
  

  فعند الضغط علیة يظھر لنا المكان المراد حفظ الملف فیه  Save .. Ctrl+S االمر التالي امر حفظ

  
  تكتب اسم الملف ومن ثم الفورمات الخاصة بالعمل الخیار االول الخاص بالفوتوشوب المكانیة العودة له والتعديل علیة

  سخة جديدة مع االحتفاظ بالنسخة القديمةنفس السابق لكنه يحفظ العمل بن save as امر
لیكون لصفحة انترنت عند الضغط علیة يظھر الشكل  عملكوھو لحفظ  Save for web .. Alt+shft+ctrl+S االمر التالي وھو

  التالي
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  settingsوھو يقسم الصورة الى اربع اجزاء فكل قسم تستطیع التعديل علیة بحیث تغیر نوع الفورمات للصورة من قائمة 

  
  عند دخولك علیھا ستتضح لك اكثر

  وتالحظ اسفل كل صورة بیانات الصورة

  
ومن اھم استخدامات ھذا االمر ھو عمل صور شفافة ..  نوعھا وحجمھا وكم تستغرق من الزمن اذا سرعة المودم لديك كذا

  تصلح لبرامج الويب 
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  خصائص الطباعة. : Print Optionsاالمر التالي 
  .عرض الصففحة المراد طباعتھا مع امكانیة التحكم بحجمھا:  Print with Preview االمر التالي
  : طباعة الصفحة. Printاالمر التالي 
  عرض نسخة للطباعة.:  Print One Copyاالمر التالي 
  الذي يأتي مع الفوتوشوب. ImageReadyتشغیل برنامج  : Jump toاالمر التالي 
  : خروج. Exitاالمر التالي 
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  Editقائمة 

  مندرجة تحت ھذه القائمةاآلن على أھم األوامر الوسنتعرف 

  
وھو يقوم بالتراجع عن أخر عملیة قمت بھا وبعد عملیة التراجع وجدت نفسك تحتاج لما قد  Undoأول ھذه االوامر أمر 

فیما سبق قمت بمسح جزء من   مسحت ترجع مرة اخرى الى القائمة فیتحول االمر الى
  الصورة

ي يقوم بعمل تحرك بین اخر خطوتین اذا ضغطت اول مرة يقوم بعمل تراع خطوة للخلف وفي المرة الثانیة يقوم بعمل تقـدم أ
  لألمام .

  وھو يقوم بالتراجع عن عدة خطوات الواحدة تلو االخرى  Step Backward…Alt+Ctrl+Z االمر التالي
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  فھذا يعید التراجع   Step Forward…Shft+Ctrl+Zاما 
  ما عن أوامر القص واللصق فھي تقريبا معلومة للجمیع ولكن ھنا أشاء جديدة كا ا

Copy Merged … Shft+Ctrl+C ائف ولیس لشفیفة واحدةفوھو يقوم بنسخ الجزء المحدد من جمیع الش.  
وية المیل لھا او تغیر وھو المسؤل عن تحريك الصورة او تغیر زا من لوحة المفاتیح Free Transform .. Ctrl+Tاالمر التالي ھو 

  حجمھا فمثال عند اضافتنا لھذه الصورة داخل عملنا يظھر لنا المقابض التالیة

   
  وبواسطة ھذه المقابض تستطیع تحريك او تصغیر او تحجیم الصورة

  
اذا ضـغطت مع التحريك بالماوس اما  Ctrlكما انك تستطیع تحريك المقبض الواحد في جمیع االتجاھات اذا ضغط على مفتاح 

فـان التكبیـر او التصـغیر يـتم  Altفأنك تالحظ ان التكبیر او التصغیر يتسم بالمحافظة على ابعاد الصورة امـا مفتـاح  Shiftعلى 
  .دبأتجاه واح

   وھو تقوم بنفس عمل السابق ولكنه يتفرع إلى قائمة فرعیة ھي : Transformاألمر الذي يلیه ھو  
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  التاليننا نعمل قلب للصورة كفا Filp Vertical فمثال اذا 

  
   الصورة بإعداداتوھي تختص  Imageالتالیة ھي قائمة  ةالقائم
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وھو يختص بالنظام اللوني للملف ومنھا نتعرف على النظام اللوني للعمل ويندرج منھا القائمـة التالیـة   امر
  التي تعطي النظام اللوني

  

  

(  اسود وابیض دون عمل تدريج بین اللونینوھو يقوم بجعل النظام اللوني  Bitmapنظام 
2 BIT (  

  وھو يقوم بجعل النظام اللوني اسود وابیض مع المحافظة على التدريج Grayscaleنظام 

  وھو يقوم بعمل تدريجات لونیة انت تختارھاDuotone نظام 

  وھو يقوم بجعل  االلوان لعدت الوان محددة نحددھا Indexed color نظام 

وھي النظام المتعارف  وھو يجعل االلوان تتكون من ثالثة االحمر االخظر ازرقRGB نظام 
  علیه.

  وھو نظام مخصص للطباعةCMYK Color نظام 

  

  
  

   
 كا التالي Grayscale Bitmap ثم الى  Grayscaleنفتح أي صورة ونحولھا الى  Bitmapلعمل 

RGB Color Grayscale  Grayscale  

      
  

  عند الضغط علیة تظھر الشاشة التالیةDuotone نظام 
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Monotone  لعمل تدريج من لون واحد  

Duotone لعمل تدريج من لونین  

Tritone لعمل تدريج من ثالثة ألوان  

Quadtone نلعمل تدريج من أربعة األلوا  
  

  

  
  نريد ويعطي حجم اصغر لأللوانوھو يقوم بجعل  األلوان لعدت ألوان محددة نحددھا كما Indexed color نظام 

  بعد التعديل Webالخیارات منھا نختار   اصل العمل
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  RGB نظام 

  RGB من اكثر االنظمة استخداما ، مثال على نظام 

  

الحظ تقاطع األلوان يعطي ألوان أخرى ويمكننا من 
  الحصول على كل الدرجات اللونیة 

  وتمثل كل قناة مدى ما تحتوية الصورة من لونھا Channelsوھذا النظام يتكون من ثالث قنوات 
  تعلیق عند اختیار اللون األزرق  القنوات

    

ھنا يمثل اللون االبیض المناطق 
المحتوية على اللون االزرق اما 

اللون االسود فبین المناطق الغیر 
  محتوية على اللون االزرق

  
  ةوھو نظام مخصص للطباعة ، مثال علیCMYK Color نظام 
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الحظ تقاطع األلوان تعطي االلوان االساسیة في 
  RGBواالساسیة ھنا تعطي الفرعیة من   RGBنظام  

  

  فعند الضغط علیة تظھر لنا األلوان المكونة للصورة   Indexed colorھذا االمر ال يعمل اال مع  النظام التالي 

  
  ريد تغیرهوبھا يمكن إحالل اللون مكان لون بالضغط على اللون الذي ن

 Adjustment امر   Imageاالن االمر التالي في قائمة 
  وھو المسؤل عن عملیات ضبط الصورة وبھا اوامر فرعیة واولھا 

ھذا األمر يتحكم بزيادة او نقصان اإلضاءة في الصورة وعن الضغط علیة تظھر  Levels امر 
  النافذة التالیة
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  جعلھا أكثر األلوان إضاءة األبیض وأكثرھا إعتاما ھو األسودوھو يضبط األلوان بأن ي األمر التالي 

  بشكل تلقائي نيقوم بضبط درجات التباي األمر التالي

  يقوم بضبط درجات نصوع األلوان بشكل تلقائي األمر التالي

  اال انه يظر التحكم بشكل منحنى  Levelsتقريبا نفس االمر التالي 

  
  بااللوان المكونة للنظام اللوني كل على حدهيقوم بالتحكم   االمر التالي 

  
  يقوم ھذا األمر بالتحكم بدرجة اإلضاءة والتباين في الصورة األمر 
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  وھو متخصص بعمل األلوان وضبطھا فعند الضغط علیه تظھر النافذة التالیة األمر التالي 

  

  
  األصل الكل إعداده صفر

  تطبیقات
Hue تقوم بتغییر اللون Saturation تغییر التشبع اللوني  Lightness تبھیت الصورة 

      

  .فھو يحول الصورة إلى لون واحد فنستطیع تحويل الصورة السابقة الى صورة كأنھا قديمة بقي من ھذا أمر 
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  وھو يقوم بتحويل الصورة الى درجات االبیض واالسود   desaturateاالمر التالي 

وھو يقوم بإحالل لون مكان لون وذلك بتغیر صفات ھذا اللون فعند الضغط علیه  Replace Color  االمر التالي 
  يظھر لنا النافذة التالیة

    
  نضغط على اللون الذي نريد استبداله ونبداء بتغیره وھذكذا

  وھو يقوم بالتعديل بااللوان ولكن عن طريق االلوان المكونة للصورة االمر التالي 

  وھو يتحكم بدرجة كل نظام من النظام اللوني  االمر التالي 

  وھو يحول الصورة الى االلوان المكونة للتدريج اللوني  االمر التالي 

  للصورة  Negative يقوم ھذا االمر بعكس االلوان فھو يقوم بعمل  االمر التالي
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  الى حد قريب رسم الیدبتحويل الصورة الى شكل يشبه وھو يقوم  االمر التالي
  

  يتیح لك ھذا االمر التعديل بنسب االلوان بالضغط على كل صورة محدده للون معین االمر التالي

  
   Imageقائمة واألن نتابع 

  وعند الضغط علیة تظھر لنا نافذة توضح التالي   وھو يتیح لك الفرصة للتحكم بأبعاد الصورة االمر التالي 
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  تصبح الصورة اصغر حجما والعكس صحیح 300الى  480ومن  400الى  640فلو غیرنا القیمة من 

  
  

يعمل ھذا االمر بتعديل في مساحة الملف دون المساس بمساحة الصورة وعند الضغط علیة يظھر  االمر التالي 
  .لنا الصورة التالیة
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  .وھي تخبرنا بحجم الملف  ويوجد خانة لتغیر ھذا الحجم

  
  .ادة في الشكل السابق من الوسط الى الكل اما ھذا ھنا يجعلنا نستطیع ان نحدد مكان الزي

  
  .فھو من االعلى الى الیمین واالسفل
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  يقوم بعمل دوران للصورة االمر التالي 

وھو يقوم بنفس عمل الكروب الذي سبق شرحه في األدوات ولجعله نشط من امر تحديد نحدد  االمر التالي 
  المكان المراد عمل له قص فیعمل قص

  ان االول يحذف الزيادة بدون ان يعطیك فرصة لتعديل مكان الحذف كما في  وا  ظة الفرق بین االمرين مالح
  

ويختلف عن األمر السابق في ملونة  ةھذا االمر يقوم بحذف المناطق البیضاء من الخلفیة الى اول نقط االمر التالي 
  . أنه يعطیك مجموعة من الخیارات الجاھزة لتختار من بینھا

  بعد استخدام االمر  ھذه الصورة تحتوي على جزء ابیض
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   Layerاالن سوف نتعرف على قائمة 
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  الطبقات  الصورة

  
  

  
  اھي الشفائف او الطبقات ؟منعرف  أننريد  أوال

ھي طبقات توضع فوق بعضھا البعض بحیث تحتوي كل طبقة على عنصر مكون للصورة 
  .ات حرة الحركة وال ترتبط مع أخرى إال في حالة ربطنا لھاوتكون كل طبقة من ھذه الطبق

  نشاء او تغیر او غیر ذلكئمة  ھي المسئولة عن الطبقات من إوالقا
  االن لنتعرف على ھذه القائمة

  ويندرج تحتھا   New أول األوامر بھا ھو
 Layer ..Shft+Ctrl+N  لنا وھو يعني إنشاء طبقة جديدة خالیة وعند الضغط علیة تظھر

  الشاشة التالیة

  
  فیظھر لنا طبقة جديدة باإلعدادات التي وضعناھا ولكنھا خالیة

  
 Layer From Background وھو يقوم بأنشاء طبقة جديده لیست خالیة انما تحمل الخلفیة للعمل.  
 Layer Set   ولكنھا تحمل مود ل)(أشبه ما يكون بالمجلد في نظام التشغیوھو يقوم بأنشاء ملف يحوي على طبقات جديده

  مختلف عن السابقه فعند الضغط علیه تظھر النافذة التالیة
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  ولتوضیح ھذا عملنا التالي

  
  فاصبح لدينا

  
  فیكون كا التالي Msam Lessonنعمل طبقة جديدة ونكتب بھا مثال 

  
 Multiplyولكن لھذا الملف والطبقات التي بداخله تكون  Normalنالحظ ان المود  العام ھو 

 Layer Set From Linked وھي متخصصة بأنشاء ملف جديد يتحتوي على طبقات مرتبطة مع بعظھا برابط كا التالي  
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  االن نريد عمل ربط بین طبقة "كروت"وطبقة "مسام" لیكونا في ملف واحد اول شئ اربط االثنین كا التالي

  
  لدينا التالي واضغط علیه يصبح Layer Set From Linkedثم اذھب إلى األمر 

  
  Ctrl+J Layer via Copy   يقوم ھذا األمر بعمل نسخ لشئ ما تم تحديده وعند لصقه يتم اللصق في شفیفة جديده ونفس

  ولكن مع قصه من الشفیفة األصلیة . Layer Via Cut Shft+Ctrl+Jالشئ 
   msam2قه فمثال نريد نسخ طبقة وھو مسؤل عن عمل نسخة اخرى من الطب Duplicate Layer Setاالمر التالي ھو  

  
  ران إما أن يكون النسخ داخل العمل او بعمل جديد فعند الضغط علیه تظھر النافذة التالیةافھناك خی

  
  الخیار األول أن تضعھا داخل الملف  إما الثاني في ملف جديد
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  في ملف جديد

  ويندرج أسفلھا مايلي  Delete األمر التالي ھو 
Layer بحذف الشفیفه المحدده وھو يقوم  

Linked Layers  يقوم بحذف الطبقات المرتبطة مع بعضھا  
Hidden Layer يقوم بحذف الطبقان المخفیة  أي المزال منھا رمز العین  

  
  وھو يقوم بتعديل االسم واللون للطبقه االمر التالي ھو 

  
  ويندرج تحتھا أوامر عديدة أولھا  Layer Style االمر التالي ھو 

 Blending Options  وھو يحتوي على كل اإلعدادات الخاصة بالشفیفة او بـLayer Style  وعند الضغط علیه تفتح النافذة
  التالیة
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  .ھذه النافذة تضیف عدة اضافات للشفائف منھا الظالل وغیره

  .يقوم ھذا االمر بعمل دمج لكل الطبقات التي بینھا ربط  األمر التالي

  .يقوم ھذا االمر بعمل دمج لكل الطبقات ما عداء الطبقات المختفیة   األمر التالي

  .يقوم ھذا االمر بعمل دمج لكل الطبقات مع الخلفیه لیجعلھا صورة واحدة  األمر التالي
  

  صندوق الطبقات
  

  (الكل تم شرحه من خالل الدرس) windows--show Layersنذھب أالن إلى لوحة العمل ويمكنك طلبھا من 
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: تعطیك خیارات خاصة بالشفیفة مثل عمل شفیفة جديدة او مزج  1رقم 
  شفیفتین الخ. 

  : يقوم بتغیر نوع البلنج 2رقم 

  : يقوم بتغیر الشفافیة للطبقة 3رقم 

  الشفافیة Transparent:االقفال ھنا قفل الشفائف المحتوية على  4رقم 

  : االقفال ھنا قفل الشفائف المحتوية على صور 5رقم 

  : االقفال ھنا قفل الحركة للشفائف 6قم ر

  : االقفال ھنا للكل 7رقم 

  :كمیة التعبئة 8رقم 

  :عرض الشفائف 9رقم 

  :الستايل من الضالل وغیرھا 10رقم 

  :انشاء قناع 11رقم 

  :انشاء ملف للشفائف 12رقم 

 Image:لتعبئة الشفیفة بااللوان القائمة موجودة في قائمة  13رقم 

  

  ء شفیفة جديدة:انشا 14رقم 

  :سلة المھمالت 15رقم 
  

 Layersالطبقات 
  قد قمنا بالتحدث عن الطبقات في المحاضرة وإلیك بعض األسئلة ،،، فضال قم باإلجابة على ھذه األسئلة من واقع فھمك
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  وإلیك ھذه األسئلة ومن واقع فھمك فضال قم باإلجابة علیھا
  س: ما ھي الطبقات ؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.  

  ھل لترتیب الطبقات أثر في إظھار الصورة ؟؟؟ وضحس:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.  
  س: ھل يمكن إخفاء وإظھار الطبقات ؟ ومن أين يمكن تنفیذ ذلك ؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.  

  ؟ Create New Set س: ما ھي فائدة عمل ربط للطبقات وما ھو الفرق بینھا وبین االمر 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.  
  س: كیف يمكن جعل الطبقة شفافة ؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.  

  س: كیف يمكن اضافة تأثیر لطبقة من الطبقات ؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.  
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  " التحديد "وھي متخصصة بعملیة االختیار  Selectالقائمة التالیة ھي قائمة 
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ويقوم ھذا األمر بتحديد الكل فعند الضغط علیه يقوم بتحديد كامل الملف ويظھر كا  All   Ctrl+Aأول ھذه األوامر ھو أمر و
  خطوط متقطعة محیطة بالملف

  
  .وھو يقوم بإلغاء التحديد واألمر التالي ھو 

  يقوم بإرجاع التحديد مرة أخرى .  Reselectواألمر 

  التاليختیارنا جزء من العمل وتحديده كعكس التحديد فعند اوھو يقوم ب األمر التالي 

  
  والضغط على االمر سوف نقوم بعكس التحديد بحیث يقوم بتحديد االماكن التي لم تكن ضمن التحديد السابق



 
 

 67 

www.technology4arab.com 

  
  ھذا االمر يمكننا من تحديد درجة لونیة معینة فعند الضغط علیه تظھر لنا النافذة التالیة واالمر التالي 

  
من لوحة المفاتیح تظھر   Ctrlاختیار لون معین نضغط على مفتاح وإذا أردناونالحظ ظھور النافذة باللونین األبیض واألسود ، 

  الصورة الختیار اللون المراد تحديده بواسطة الماوس
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  وعند اختیار اللون يتم تحديد اللون باألبیض واألسود

  

  
األلوان بعد عمل تحديد على الصورة األساسیة فعند الضغط  فھو يستخدم بعمل تداخل األمر التالي 
  نافذة تطالبنا بتحديد الفذر اعلیة تظھر لن
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  فیصبح التحديد كما التالي

  
  االن نقوم بملئ التحديد باللون المناسب فنالحظ التالي

  
  فاصبح تركیز اللون في المنتصف 

  ويندرج أسفلھا األوامر التالیة  االمر التالي 
  وھو يقوم بعمل أيطار حول التحديد فعند الضغط علیة تضھر لنا النافذة التالیة ول األ

   
  منھا نحدد قیمة االيطار وتصبح كالتالي
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  وھو يقوم بتحويل الحواف الحادة إلى دائرية األمر التالي 

   
  وھو يقوم بعمل تكبیر للتحديد األمر التالي 

  ر للتحديدوھو يقوم بعمل تصغی األمر التالي 

  وھو يقوم بتحديد المساحة المتصلة بالتحديد بنفس اللون فلو قمنا بعمل تحديد كما يلي األمر التالي 

   
  فعند الضغط على ھذا االمر يقوم بتحديد المساحة اللونیة المشابھة للتحديد

  
  وھو يقوم بتحديد المساحة اللونیة المحددة على جمیع الصورة األمر التالي 
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  ھذا االمر يعطینا الحرية بالتغیر على التحديد من حیث الدوران او الزيادة او النقصان الخ االمر التالي 

  
  كننا من التعديل علیھا ھكذاھنا تحول التحديد الى مقابض يم

  
  أالن أصبح التحديد 
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   : Viewقائمة 
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   ltersFiقائمة ھي  التالیةالقائمة 
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وتسمي أيضا المرشحات وھي توجد بشكل تلقائي مع البرنامج ويمكننا  وھي القائمة التي تتیح لنا عمل تأثیر على الصور
إضافة فالتر أخرى للبرنامج وھي كثیرة األنواع واالستخدامات ويجدر االشارة ان بعض الفلتر اليمكن العمل بھا مع بعض 

  ان ھذا النظام ال يعمل معه اال بعض الفلتر حیث CMYKاالنظمة اللونیة كانظام 
  

  وھو يقوم بتكرار أخر فلتر قمت باستخدامه Last Filter   Ctrl+Fأول ھذه الفالتر ھو 

  وھو المسؤل عن استخالص جزء معین من الصورة الفلتر التالي ھو 

  
  مثال نريد تحديد الجزء الصخري من الصورة

  

    نقوم بتعبئة ھذا الجزء بواسطة 
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  لمشاھدة العمل قبل الموافقة ثم نضغط على 

  

  

  وھو يقوم بتسیل الصورة الفلتر التالي 
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  وھو لصنع باترن لعمل خلفیات عديده الفلتر التالي 

يجعل ھذا الفلتر كأن عملك )  Artistic  ) Dry Brush --Artistic  –Filtersمن قائمة   Dry Brush الفلتر التالي ھو 
  ة فنیة مصمم بطريق

  بعد تطبیق الفلتر  أصل العمل

    
  بعض المھارات 

  يمكنك ان تطبق ھذا الفلتر على صورة ما بحیث تحدد من ھذه الصورة جزء معین فقط 
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  بعد تطبیق الفلتر  المثلث ھو المحدد

    
ه المجموعة واترك الباقي بقیة الفالتر في ھذه المجموعة تعني بتحويل الصورة الى اعمال فنیة ھذي بعض االمثلة على ھذ

  الكتشافاتكم

 Colored Pencilفلتر  أصل العمل

    
 Film Grainفلتر  Cutoutفلتر 

    
 Neon Glowفلتر  Frescoفلتر 
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يتمیز ھذا الفلتر عن المجموعة  ) Blur  )Gaussian Blur--Blur–Filtersمن قائمة Gaussian Blurالفلتر التالي ھو 
  عیم) بأنه يتیح لك التحكم في كم النعومة التي ستضیفھا(مجموعة التن

 بعد تطبیق الفلتر أصل العمل

    
 Motion Blurإذا لدي صورة بھا حركة كصورة سیارة فكیف أضیف لھا تنعم يوحي بالحركة من فلتر 

  
يتمیز ھذا الفلتر عن  ) Sharpen )Unsharp Mask --Sharpen  –Filtersمن قائمة  Unsharp Mask الفلتر التالي ھو 

  المجموعة (مجموعة التوضیح) بأنه يتیح لك التحكم في كم التوضیح الذي ستضیفه
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  افضل استخدام لھذا الفلتر ان تضیفه بعد ان قمت بتكبیر الصورة ...

فھو يقوم  izeSpherوھي مجموعة فالتر تعني بعملیة التشويه فلو اخذنا على سبیل المثال فلتر  Distortالفلتر التالي ھو 
  بضغط او مط الصورة

 بعد تطبیق الفلتر أصل العمل

    
  عند استخدام ھذا الفلتر تفتح لنا الشكل التالي 

  
  سالبة فیقوم الفلتر بضغط الصورة بدل من مطھا ھكذا Amountماذا لو جعلنا قیمة 
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وھي صیغ  Psdالمحفوظة على جھازك بصیغة فھو يعمل تشويه بتداخل الصور  Displaceأما إذا استخدمنا الفلتر التالي 

  الفوتوشوب االصلیة 

 بعد تطبیق الفلتر أصل العمل

    
  

  

نالحظ ھنا اننا استطعنا عمل ايطار للصورة ذلك بعمل 
تشويه لجزء معین من الصورة قمنا بتحديده 

   Glassواستخدام فلتر 

  

 Msammمة نالحظ ھنا اننا استطعنا عمل تموج للكل  بعد الفلتر  األصل
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Lesson  وھي من فلترShear 

  
  قائمة المساعدة الشھیرة والتي ال يخلو منھا أي برنامج : : HELPقائمة 

 

  
  

  
ھذا وسیكون لنا بامر هللا جولة تطبیقیة عن البرنامج بإذن هللا تعالى في مجال الويب وذلك من خالل موقعنا على 

  لذا ابقوا على تواصل دائم معنا www.technology4arab.comاالنترنت 
  

  معلومات االتصال :
  أ/ مصطفى محسن يوسف السنجق .
TEL : 01003646355 

des.mmys@yahoo.commail : -E  
Mmy00@fayoum.edu.eg  

 .األعمالللصالح من  وفقنا هللا وإياكم 


