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بسم هللا الرحمن الرحٌم

أصبحت دراسة الكمبٌوتر اآلن هى الشؽل الشاؼل للجمٌع و المطلب األول فى جمٌع 
الشركات حٌن التقدم ألى وظٌفة ،و هو ما دعانى لمحاولة تقدٌم الٌسٌر الذي ٌفٌد الدارسٌن 
و ؼٌر الدارسٌن فى هذا المجال و قد ألفت شروحات فى عدة  مجاالت لخدمة هذا الؽرض 

سواء أكان فٌما ٌخص التصمٌم الجرافٌكً أو تصمٌم المواقع و حتى الرخصة الدولٌة 
واحد من ضمن الشروحات التً قدمتها على االنترنت و هو ؼٌر لقٌادة الحاسب و هذا 

 مخصص للبٌع.

 نبذة عن المؤلفة

شٌرٌن المصري خرٌجة كلٌة اآلداب قسم االعالم،صحفٌة سابقاً و اآلن أقوم بتدرٌس 
الكمبٌوتر فى بعض المراكز ،و العمل الحر فى مجال التصمٌم و الترجمة،للمزٌد من 

لكمبٌوتر أو االستفسار عن أى شًء ٌمكنكم زٌارة الصفحة الشروحات الخاصة بمجال ا
الجدٌدة لً على الفٌسبوك
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 انفصم األول

 )اإلطار انىظري (

 انتصمٍم انجرافٍكً فى مجال انذػاٌت و اإلػالن

الشركات،و كلما إزدادت حدة  أصبح للتصمٌم الجرافٌكً دور عظٌم فى التسوٌق و التروٌج للمنتجات و
المنافسة بٌن الشركات إزدادت معه قٌمة التصمٌم الجرافٌكً،والحاجة لعقول مبدعة تتفهم متطلبات 
سوق العمل،وتوظفها لصالح التروٌج األمثل لألفكار و الخدمات و كذلك المنتجات بما ال ٌتنافً و 

ملٌة بدءاً من قٌاس الرأي العام و متطلبات المٌثاق األخالقً لإلعالمً أو المصمم القائم بهذه الع
السوق،و مروراً بجمع المعلومات،و عمل التصمٌم الالئق،ثم قٌاس مدى فعالٌة الحملة االعالنٌة أو 

االعالمٌة ، و مدى نجاحها أو فشلها لالستعداد فٌما بعد لحمالت إعالنٌة أكثر نجاحاً.

ٌم الجرافٌكً،لجمٌع األؼراض فقد توجب على و نظراً لكثرة من ٌمارسون العمل فى مجال التصم
المصمم المبدع أن ٌكون على إلمام تام و دراٌة بماهٌة التصمٌم و أساسٌاته،بجانب الحس الفنً و 
الجمالً،و كذلك الخبرة الجٌدة فٌما ٌخص الجزء التقنً حتً ٌكون التصمٌم ناجح و مؤدي للرسالة التى 

 ض لدراسة التالً:صمم ألجلها،و فً هذا الفصل سوؾ نتعر

نشأة التصمٌم الجرافٌكً و مراحل تطوره.-1

أنواع المطبوعات.-2

الفرق بٌن الدعاٌة و اإلعالن.-3

االستماالت االعالنٌة.-4

أسلوب التصمٌم و عناصره. -5

األلوان و داللتها. -6

 أنواع الصور و امتداداتها.-7

 الفرق بٌن الصور ال راستر و الفٌكتور. -8

انتصمٍم انجرافٍكً و مراحم تطىريوشأة 

كلمة جرافٌك مشتقة من جراؾ اإلنجلٌزٌة التى تعنً رسم بٌانً،أما كلمة جرافٌك فتعنً 
خط و تعنً  )تصوٌري،مرسوم،مطبوع( ،أما أصل الكلمة فهً مشتقة من الكلمة الالتٌنٌة 

هو المصمم ولٌام أدٌسون  ،و أول من أطلق لفظ  مكتوب أو منسوخ أو مرسوم

،و قد عرؾ مصطلح المصمم الجرافٌكً بأنه الشخص الذي ٌجمع بٌن 1922دوٌؽنز عام 
العناصرالمختلفة )كلمات،صور،ألوان( فى صفحة واحدة بشكل ٌجذب النظر.  

ترجع بداٌة التصمٌم الجرافٌكً إلً عصور موؼلة فى القدم ، فقد كان االنسان البدائً ٌقوم بالنقوش و  
الرسوم داخل الكهوؾ، و كانت له تعالٌمه و اشاراته مع قبٌلته حتى ٌستطٌعون البقاء فى عالم تحكمه 

الرسوم على الجدران و فى  الطبٌعة و قوانٌنها،و قد تركت لنا الحضارة الفرعونٌة أروع مثال للنقوش و
المعابد و المقابر، و التى عرفنا منها بعض أسرارهم و تقنٌاتهم التً سبقت الزمان و بعد الحرب 



 

 4 

العالمٌة الثانٌة تطور التصمٌم الجرافٌكً بفضل الثورة الصناعٌة،و إزداد هذا التطور مع اختراع 
س بعد اكتشاؾ االنترنت األمر الذى سهل الكمبٌوتر، حتى وصل إلى مسامعنا ماٌسمً بثورة الجرافٌك

بدوره انتشار جمٌع الصور التى ٌحتاجها المصمم،و كذلك جمٌع ما ٌحتاجه من خطوط و أنواع مختلفة 
 .من األشكال و النماذج،و أصبح فى إمكان الجمٌع اإلطالع على تصمٌمات الؽٌر لإلستفادة منها

بخطوط الطباعة و جرافٌكً؛اهتمام المصممٌن من أهم التطورات التً حدثت فً مجال التصمٌم ال
و  التاٌبوؼرافً، و من أبرز المصممٌن الذٌن ساهموا فى تطوٌر الخطوط المصمم 

الذي طور حبراً جدٌداً مصنوع من الكتان المؽلً مضافاً إلٌه بعض الراتنجات و كان ٌحفظ لشهور قبل 
 1551ود الكثٌؾ و الذي كان مستخدماً فى تلك الفترة،فى عام االستخدام، و ٌعطً لمعاناً للحبر االس

 1725، و قام وٌلٌام كاسلون عام طور فرانسٌسكو جرٌفو أول خط من نوع الخطوط المائلة 

أنتج كاسلون  1816، و فً عام نوع من الخطوط االنجلٌزٌة سمٌت باسم  65بتطوٌر 

و قد ساهم اختراع الطباعة بأول آلة معدنٌة بحروؾ منفصلة عام  ،أول خط من مجموعة 

  على ٌد جوهان جوتنبرغ فى تطور هذا الفن ،و نظام  1455

و الذى طورته شركة آبل ماكنتوش فى إعادة رسم هٌكل التصمٌم 

و التً اعتدت الجرافٌكً بما ٌتالئم و روح العصر و متطلباته،و من ثم ظهرت برامج النشر المكتبى 
بعمل التصمٌمات االعالنٌة و الدعائٌة و أتاحت التعامل مع الخطوط و الصور و فٌما ٌلً صورة 

 تبى من ماٌكروسوفت:لواجهة برنامج النشر المك

 

و ظهر أٌضاً بعد ذلك العدٌد من البرامج و التً سنتعرض لها فٌما بعد بالتفصٌل، و أصبحت الخطوط 
متوافرة فى تلك البرامج بالشكل الذي ٌمكن المصمم من عمل ما ٌرٌد، بل و أصبحت هناك اآلالؾ من 

لً صورة لملؾ الخطوط الذي ٌتم إدخاله الخطوط المتاحة مجاناً للتحمٌل عبر شبكة االنترنت و فٌما ٌ
 لبرنامج التصمٌم:
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و تطورت الصور أٌضاً مع تطور الخطوط،و صارت هناك كامٌرات حدٌثة تخرج لنا صوراً عالٌة 
الجودة،كما اهتم بعض المصورٌن برسم الرسومات االٌضاحٌة باٌدٌهم،و أخذت أفكار االعالنات تتطور 

و التوازان الشكلً إلً البساطة و اإلبداع و كذلك التوزٌع األمثل  من االعتماد على الكتل الثقٌلة
 للعناصر فى التصمٌم و فٌما ٌلً نماذج لبعض االعالنات القدٌمة:
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 نموذج للتوازن الشكلً

 

 أوىاع انمطبىػاث

 تعددت أنواع المطبوعات التً تخدم أهداؾ الدعاٌة و اإلعالن و هً كالتالً:

و هو ذلك النوع من االعالنات الذى نجده فى الشوارع و المٌادٌن و على  -- -1

واجهات المبانى ،و فوق الكبارى.
اى ملصق و هو نوع من المطبوعات الذى ٌمكن وضعه على الحوائط،و له العدٌد  -- -2

من االحجام.
إعالن ملون حجمه صؽٌر مثل الذى ٌوزع مع الجرائد للمطاعمن المختلفة. -- -3

نوع من المطبوعات صؽٌر الحجم ٌطلق علٌه باللؽة العربٌة مطوٌة و ٌتم طٌه  -- -4

طٌة أو أكثر،ٌحتوى على معلومات مختصرة و بعض الصور و ٌستخدم ؼالباً فى  2عدد 
المراكز التعلٌمٌة.

نوع من األوراق الرسمٌة المستخدمة من قبل الشركات ٌحتوى على لوجو  -- -5

الشركة و بٌانات االتصال،ٌمكن الطباعة علٌه أو استخدامه من قبل الموظفٌن.
الكارت الشخصً. -- -6

العبوات المختلفة. -- -7
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ٌها اسمه و ٌطلق علٌها مساحة اعالنٌة كبٌرة قد تستخدم كواجهة لمحل مكتوب عل -- -8

أٌضاً ٌافطة،و ٌطلق اسم بانر أٌضاً على التصمٌم الذى ٌحمل اسم الموقع االلكترونى و اللوجو 
الخاص به.

ؼالؾ المنتج مثل أكٌاس الشٌبسى فهى أٌضاً جزء من االعالن عنه. -- -9

المجالت. -- -15

الجرائد. -- -11

ٌه بالعربٌة استٌكر ،و ٌمكن وضعه على بعض العبوات لمنتج الشركة.ٌطلق عل -- -12

أى كتٌب و هو ٌحمل بعضاً من صور المنتجات الخاصة بالشركة و تفاصٌل  -- -13

عن السعر أو الخصومات و العروض الحالٌة مثل بروشور شركة اٌفون.
ٌختلط األمر بٌن الكتالوج و البروشور على البعض و لكن هناك فرق بٌنهما  -- -14

فالكتالوج قد ٌحتوى على منتجات معروضة تابعة لشركة تسوٌق معٌنة و لكن المنتجات نفسها تابعة 
لعدة شركات فمثالً تجد فى مول للكمبٌوتر كتالوج ٌضم صور و اسعار الحواسب المعروضة لشركة 

خالفهم. ابل و اتش بى و
أؼلفة الكتب و هناك عدة أحجام لها كحجم كتاب الجٌب و خالفه. -- -15

كروت الدعوة مثل كارت دعوة لحدث هام فى المنشأة أو دعوات  -- -16

الزفاؾ.

 انفرق بٍه انذػاٌت و اإلػالن

للتعبٌر عن اإلعالن و  ٌخلط الكثٌر من الناس بٌن الدعاٌة و اإلعالن،فمعظمهم ٌستخدم لفظة الدعاٌة
 إلٌكم فٌما ٌلً الفارق:

: هى نوع من التروٌج الخاص باألفكار كالتروٌج للبرنامج االنتخابً لمرشح ما الدعاٌة 

، أو التروٌج ألفكار حزب معٌن بما ٌتضمنه هذا التروٌج من مطبوعات ، و إعالنات تلٌفزٌونٌة أو 
 إعالنات رادٌو و خالفه.

: هو تروٌج لسلع و خدمات مثل خدمات االتصاالت و جمٌع المنتجات التً اإلعالن 

 نتعامل معها بشكل ٌومً، و كذلك السلع المعمرة.

 االستماالث االػالوٍت

 االعالن بعد ٌتطور قد الذي المشاهد لٌستمٌل اعالن اي فً الجذب عوامل اهم من االستماالت تعتبر
 وٌجعل والؤه ٌنصب حول تلك السلعة. ٌشترٌها للسلعه مستهلك الً

 االستماالت انواع

 : رئٌسٌة انوع 4 هناك

 شعور اي او ضحك او حزن او فرح او بكاء كان سواء عاطفٌا المشاهد تشد ما كل وهً :عاطفٌة 1
  وؼٌرها(  للتبرع المستشفٌات او الخٌرٌه الجمعٌات اعالنات) منها مثل اعالن اي ٌخلو ال ؼالبا عاطفً

 ٌقضً دٌتول)  مثل وارقام نسب اعطاء مثل عقلٌا المشاهد اقناع  على االولى بالدرجه تعتمد :عقلٌة 2
 .( 99.9 على

 ( البٌوت بربات االستعانه برسٌل)  مثل المنتج استخدموا واشخاص بالدلٌل االستعانه :ادلة وشواهد 3
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 واستعانه اسنان معجون اعالنات مثل المنتج مجال نفس فً بمتخصصٌن االستعانهمتخصصٌن:  4
 بدكتور

و ٌمكن اختصار االستماالت إلى عاطفٌة و عقلٌة فقط إذ أن األدلة و الشواهد و كذلك آراء 
 المتخصصٌن بدورها تعد استماالت عقلٌة.

 أسهىب انتصمٍم و ػىاصري

 ٌتمٌز التصمٌم الناجح بعدة سمات فٌما ٌلً أهمها:

الوحدة. -1
البساطة. -2
بٌن العناصر.التناسق  -3
التوازن. -4
الحركة. -5
التباٌن. -6
االٌقاع. -7
تحقٌق الهدؾ. -8

 و ٌزٌد عن ذلك فً التصمٌم الجرافٌكً لمجال الدعاٌة و االعالن البد أن ٌتوافر فٌه 

ألوان. 3اللوجو: و ٌكون سهل الفهم و معبر عن المنتج أو الخدمة ، و ال تتعدى ألوانه  -1
لكنه ٌعطى لمسة جمالٌة لالعالن و ٌسهل تذكره فٌما بعد الشعار اللفظى: الٌشترط وجوده ، و  -2

و من أمثلة الشعارات الناجحة )أولٌمبٌك الٌكترٌك عشرة عمر(
بٌانات االتصال البد من سهولة قراءتها . -3
ٌضاؾ لذلك اسم وكالة االعالن أو المصمم الذي قام بالتصمٌم و ٌراعى عدم اعتباره مكون  -4

صؽٌراً . اساسى فى التصمٌم فحجمه ٌكون
ألوان، مع اختٌار العناصر  4فً حالة تصمٌم المواقع ٌراعى أال تتعدى ألوان التصمٌم  -5

األساسٌة الالزمة للموقع و عدم االكثار فى الصور على الواجهة أو ملفات الفالش.
المعانى الرمزٌة لألشكال فى التصمٌم

 فٌما ٌلً بعضها: هناك معانً متفق علٌها لألشكال التً نستخدمها فى التصمٌم و
 ٌرمز للرسوخ و الصالبة و االستقرار.التصمٌم الهرمً:

 ٌرمز للشموخ و العظمة. التصمٌم المستطٌل:
 ٌرمز لالبداٌة و الالنهاٌة.التصمٌم الدائري:

 ٌرمز للنعومة و األنوثة.التصمٌم البٌضاوي:
 ٌرمز للدوار.التصمٌم الحلزونى:
 نهاٌة.ٌرمز لهدوء ما ال التصمٌم المنحنى:

 ٌرمز للصدمات.التصمٌم االشعاعً:
 ٌرمز لإلٌحاء باالرتباك.التصمٌم الغٌر منتظم:

 ٌرمز للصراع و التصادم.تصمٌم الخطوط المتقاطعة:

 األنىان و دالنتها

 عجلة األلوان 
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ٌظهر الشكل التالً عجلة األلوان مقسمة إلى األلوان الساخنة فى الجزء األٌمن و األلوان الباردة فى 
 الجزء األٌسر بما ٌحاكً األلوان فً الطبٌعة.

 

 

 كما ٌظهر الشكل التالً أسماء األلوان البٌنٌة و المشتقة فى عجلة األلوان.

 

 تنحصر األلوان األساسٌة لدٌنا فى ثالثة ألوان و هم : األحمر األزرق األصفر

 او الفرعٌة .و من امتزاج األلوان األساسٌة نحصل على ما ٌسمى باأللوان الثانوٌة 

 

 و حٌنما تمتزج األلوان الفرعٌة ٌتكون لدٌنا ما ٌسمى باأللوان الوسطٌة .
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 :وهً اللون لقٌاس معاٌٌر ثالث هناك

 .البنفسجً إلى اللون اللون األحمر سلم األلوان من فً التدرج وهو :التدرج -1

صافًأحمراألحمرهو من% 155فمثالً  معٌنة، بكثافة اللون تشبع كمٌة وهوالتشبع -2

 .اللون كثافة نسبة بانخفاض والتشبع الصفاء درجةمتشبع،وتقل

 .ةقاتمال واأللوان الفاتحة األلوان فً اللون،فهناك الضوء كمٌة وهً :القٌمة -3

ٌتم التعامل مع األلوان فً برامج التصمٌم و الوٌب اٌدٌتور من قبل المصممٌن و المبرمجٌن باستخدام 
و فٌما و تستخدم الحروؾ االنجلٌزٌة من  9-5و التً تبدأ قٌمتها من  اكواد ال 

 ٌلً صور لتوضٌح القٌم اللونٌة فى البرنامج.

 

توضح القٌم اللونٌة لأللوان و كذلك اسماؤها لمن ٌرٌد التعامل  و هناك صوراً جاهزة على االنترنت
 بالقٌم مباشرة .
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 :األلوان قٌاسات

هناك عدة نظم لأللوان المستخدمة فى التصمٌم ستناول منها أهم نظامٌن مستخدمٌن فى الطباعة و 
 تصمٌمات الوٌب:

الطباعة و شدة اللون فً و ٌستخدم هذا النظام فً : 

 باٌت. 4هذا النظام 

نموذج ٌوضح فصل القنوات اللونٌة فى نظام 
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 : و هو النظام المستخدم فً شاشات العرض المرئً .

 

 الدالالت النفسٌة لأللوان

 الفلسفً وعٌه له حقٌقً فنان كل ان واعتقد للفنان، الفلسفً الوعً خالل من تتأسس اللون فلسفة إن
الخاصة،و لكل  دالالته لون لكل فان ودالالته، اللون ٌخص وفٌما.. الوضعً المنطق عن الخارج

تصمٌم األلوان الخاصة به التً ٌتم تحدٌدها بناء على أشٌاء كثٌرة خارجٌة البد أال ٌتأثر فٌها بذوقه 
المستهدؾ و لٌس لٌشاهده هو الخاص،فالمصمم ٌبدع التصامٌم بهدؾ احداث تأثٌراً على الجمهور 

 وحده.

هو لون الذكاء و التنبٌه الذهنً،و ٌساعد على التفكٌر السرٌع،و هو جٌد لتوضٌح الفكر  اللون األصفر:
المرتبك،و ٌساعد للعالج من إلتهاب الجلد أو أي مشاكل جلدٌة،و أٌضاً ٌجب استعماله بحذر ألنه من 

بعض الفئات التى تتضرر بشدة من استعمال اللون  الممكن أن ٌسبب اكتئاب و تعب،و كذلك هناك
                                                          األصفر مثل من ٌعانون من متالزمة اسبرجر.

 ورقة لون فً أو بشرة لون فً األصفر واللون والحٌوٌة والتألق الجمال على ٌدل الصارخ واألصفر 
)  بالجدب اإلحساس ٌثٌر الشاسعة الرمال لون فً ، والفناء بالموت إحساسا ٌثٌر الخرٌؾ فً ساقطة
 الفاكهة لون فً وهو هوجاء عاصفة بقرب الشعور ٌثٌر المحٌط الجوي الؽالؾ لون وفً ،(  القحط

 إحساسا ٌثٌر األرض بقاع على الساقط الشمس صفرة لون وفً ، والطراوة بالنضج إحساسا ٌثٌر
 .واألبهة بالفخامة اإلحساس ٌثٌر الذهب برٌق وفً ، والحٌوٌة بالدؾء

 البرتقالً مجموعة بٌن اللونٌة الدائرة فً وٌقع ، الدافئة األلوان من األحمر اللون ٌعتبر اللون األحمر:
 األزرق حتى البحري فاألزرق فالبنفسجً األرجوانً مجموعة وبٌن ، األصفر حتى البرتقالً فاألصفر

 .  األبٌض الضوء أمام واألصفر الماجنتا البنفسجً المرشحٌن تراكٌب من وٌنتج. 

 دافئا وٌظهر معتما ٌبدو اإلشعاع هذا فإن بٌضاء خلفٌة تجاه ٌوضع وعندما ، ؼزٌر بإشعاع وٌتمٌز
 .  سوداء خلفٌة تجاه ٌوضع حٌنما النارٌة قوته كل ٌبدي بٌنما ، مطفٌا

 اإلنسان ٌرمز ، موقعه حسب األحمر واللون مقاومة بال إلٌه العٌن ٌجتذب عامة بصفة األحمر واللون
 بقعة ٌمثل وعندما.  الخطر من ٌحذر فإنه المرور إشارة فً األحمر اللون ٌقع فعندما:  مختلفة بمعان

 . والهلع الرعب ٌثٌر النٌران وسط وفً ، ولؽثٌان الخوؾ ٌثٌر الدم من



 

 13 

 لمجموعة مواجها اللونٌة الدائرة فً وٌقع ، الباردة األلوان من األزرق اللون ٌعتبر اللون األزرق:
 بوضع علٌه ونحصل السباتٌة األزرق مجموعة وبٌن معها ٌتكامل التً والبرتقالٌة الحمراء األلوان

 وهو ، األبٌض الضوء أشعة أمام متراكبٌن ماجنتا بنفسجً واآلخر مزرق أخضر أحدهما مرشحٌن
 .  واسعة بمساحات ٌعرض عندما أو مستوٌة سوداء مساحة به ٌحٌط حٌنما وشفافٌة عمقا ٌزداد

 العمق إلى المظلمة القتامة من ٌتحول فإنه سوداء خلفٌة إلى بٌضاء خلفٌة أمام من األزرق ٌنتقل وعندما
 .  المضًء

 لون وهو ، بالعمق الشعور وٌعطً ، اإلبعاد ٌحدد وهو ، األرض سطح ٌؽمر الذي الوحٌد اللون وهو
 .  اإلنسان عند والعصبٌة التوتر بتخفٌؾ ٌمتاز ، بارد سلبً للتأثر قابل

 .  وأمل خٌر الؽٌوم وفً ، وارتواء برودة المٌاه وفً ، وعمق سمو السماء فً واألزرق

 به ٌتفاءلن الٌونان فً الزواج على المقبالت الفتٌات كانت حٌث والتفاؤل الهدوء على ٌبعث وهو
 . للحسد منعا الزفاؾ حفالت فً اللون هذا من خاتم أو أزرق شرٌط ارتداء على وٌحرصن

 .  اللونٌة الدائرة فً له المكملة واألخضر األزرق لمجموعة مواجهة مجموعته تقع اللون البرتقالً:

 .  األحمر دؾء مع األصفر تألق على وٌشتمل ، واألحمر األصفر من مركب وهو

 إٌجاد فً حٌوٌا دورا ٌلعب لذلك ، الساخنة واأللوان الباردة األلوان بٌن الوصل همزة هو والبرتقالً
 . الهامة اللونٌة التوافقات

 .  الملتهبة الحمراء األلوان وسط سطوعه وٌقل ، الباردة األلوان وسط ٌقع عندما سخونته وتزداد

 ٌستعمل عندما مٌت بنً إلى ٌتحول كما تركٌزه ٌضعؾ عندما باهتا لونا وٌصٌر خصائصه ٌفقد وهو
 وفً ، الدؾء على ٌبعث الشمس ففً ، المتعددة اإلحساسات ٌثٌر البرتقالً فاللون ، تدرجه فً األسود
 إشارة وفً ، الشهٌة وٌثٌر النضج إلى فٌرمز الفواكه فً أما ، الفزع ٌثٌر والحرائق المشتعلة النٌران
 . والتأهب االستعداد إلى ٌشٌر المرور

 المخضرة والصفراء البرتقالٌة الصفراء المضادة المجموعة فً اللونٌة الدائرة فً ٌقع اللون البنفسجً:
 وبٌن جهة من األزرق حتى البحري األزرق مجموعة بٌن وٌقع الزرقة أو اإلرجوانٌة نحو لمٌله تبعا

 .  أخرى جهة من األحمر حتى األرجوانً

 .  اإلطالق على سطوعا األلوان أقل وٌعتبر ، األزرق اللون مع األحمر اللون بمزج وٌنتج

 للحمرة المائل البنفسجً إلى ٌمٌل كان إذا عما تحدد أن حدة على البنفسجً اللون ٌوضع الصعب ومن
 .  للزرقة المائل البنفسجً أو

 ، لهم رمزا العشاق اتخذه ولقد ، القرارات اتخاذ فً والتردد والمٌوعة الؽموض على دلٌل اللون وهذا
 الهادئة العاطفة إلى وٌدعو خٌاالتهم ٌثٌر فهو

 المائل األخضر بٌن اللونٌة الدائرة فً البرتقالٌة لمجموعات مواجها األخضر اللون ٌقع اللون األخضر:
 األزرق حتى قةزرلل المائل األخضر مجموعة بٌن أخرى جهة ومن ، األصفر اللون حتى لالصفرار

 أكثر وٌصٌر بالتخفٌؾ قوته األخضر اللون وٌفقد.  واألزرق األصفر األساسٌٌن اللونٌن مزج من وٌنتج
 أو كالح رمادي أخضر ٌنتج فإنه تدرجه بؽرض الرمادي أو األسود اللون مع ٌخلط وعندما ، برودة

 ال اإلنسان فإن األخرى األلوان كل على طؽى ما إذا الذي الوحٌد اللون هو األخضر واللون.  زٌتونً
 ألوان وسط األخضر اللون من البدو العرب نفوس إلى أحب ٌكن لم لذلك.  ملل أو ضٌق بأي ٌحس
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 ٌعتبر والذي الشمالٌة ببافارٌا النفسٌة فرٌلنٌنج الدكتور أبحاث أثبتت ولقد.  الخاوٌة الجدباء الصحراء
 ضربات ٌهدئ واألخضر األصفر اللون إن العالج فً األلوان ٌستخدم العالم فً نفسانً طبٌب أشهر
 المصانع بعض جدران بطالء تجاربه أحد فً قام وقد ، الدموٌة الدورة تحسٌن على وٌساعد ، القلب
 اللون تأثٌر بسبب الضجٌج من الشكوى عن كفوا العمال إن فتبٌن الضجٌج شدٌدة آالت تستخدم التً

 .المحٌط األخضر

 إشعاعات برد الجسم هذا وقام ما جسم على األبٌض الضوء سقط إذا األبٌض اللون ٌنتج اللون األبٌض:
 .  جمٌعها الضوء هذا

 أي تألق قوة خفض على قدرته وضوحا األبٌض الخصائص أهم ومن ، سطوعا األلوان أكثر وٌعتبر
 .  متألقا كان مهما آخر لون بأي الوقت نفس فً النقً األبٌض ٌتأثر ال وكذلك ، جانبه إلى لون

 سطوع ذات ألوان إلى وتحوٌلها تألقها سلب إلى ٌمٌل فإنه المتألقة األلوان مع األبٌض اللون خلط وعند
 .  معتمة ضبابٌة

 .  حد أدنى إلى استعماله تقلٌل ٌجب أنه إال األلوان مختلؾ مع األبٌض اللون مزج ضرورة من وبالرؼم

 وٌجعلها تألقاتها من التخفٌؾ بقصد األخرى األلوان إلى األبٌض اللون من محسوبة الؽٌر اإلضافة وإن
 السوداء ولٌست البٌضاء الحمامة اتخذت ولقد ، تجنبه ٌجب مما زاهٌة وؼٌر قاحلة المظهر طباشرٌة

 .  ودٌع ألٌؾ منهما كل أن من بالرؼم والمحبة للسالم رمزا

 .  والقبول الظهر فً وٌستعمل ، والوضوح والنقاء الصفاء قمة هو والبٌاض

 والحب والسرور التفاؤل على وٌبعث ، والسكٌنة بالصفاء وتحس النفس له تطمئن بمعنى ٌوحً كما
 ، اللون هذا ٌكرهون من وهناك والطهارة للعذرٌة رمزا الزفاؾ حفالت فً العرائس به تزدان كذلك
 المستشفٌات. فً طوٌلة فترات قضاء إلى اضطرتهم المرض مع ألٌمة بتجربة مروا من ؼالبا وهم

 األسود اللون تأثٌر وٌختلؾ ، مكان أو سطح عن الضوء ٌختفً عندما األسود اللون ٌنتج اللون األسود:
 األسود للون الحكٌم االستعمال وإن.  اللون عدٌم واألسود ، أمامه أو خلفه ٌقع أو بلون ٌحٌط وعندما

 فً اإلسراؾ وإن الصفاء بالػ عمل إلى المصور الشكل تحوٌل من ٌمكنه موهوب فنان ٌدي بٌن
 هذا على السٌطرة ٌمكن وحدها وبالخبرة ، الشكل ٌشوه أن ٌمكنه وانلاأل أنواع من نوع أي استعمال

 الحزٌنة بالمناسبات أذهاننا فً اللون هذا وٌرتبط ، والخزي الكسوؾ على ٌدل والسواد.  العتٌق اللون
 أن حتى السهرات ملك األزٌاء عالم فً ٌعتبر كما ، الكثٌرٌن نفوس فً التشاؤم على ٌبعث فإنه لذلك

 بمشهد جمٌعا إعجابنا أٌضا ، األسود اللون من الزفاؾ أثواب تصمٌم فً بدأت األزٌاء بٌوت بعض
 .المظلمة السماء صفحة فً تتألأل وهً واألقمار النجوم

 امتزاجه ٌزداد عندما البرودة وإلى الساخنة باأللوان ٌمتزج عندما السخونة إلى ٌمٌل اللون الرمادي:
 .  الباردة باأللوان

 ٌدعى الوسٌلة ولهذه منسجمة ألوان إلى الصارخة اللون تباٌنات ٌحول أن الحٌادٌة بقوته للرمادي وٌمكن
 إلى ٌؤدي نفسه الوقت فً أنه كما ، اللون شدة من ٌزٌد ما لون بجوار الرمادي ووضع،  الحٌوٌة لنفسه
 .  المجاور للون المكمل اللون إلى الرمادي هذا مٌل

 من تماما خال لون وهو ، حٌادا جمٌعها األلوان أكثر هو المتوسط الرمادي خصوصا الرمادي إن
 ، مداهن ، طفٌلً منافق ، الشخصٌة عدٌم ، االنقٌاد سهل ، متؽلب ، سلبً ، ؼامض لون وهو ، التعبٌر
. ومتلون
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 أوىاع انصىر و امتذاداتها

 ٌتم التعامل فً برامج التصمٌم مع أنواع و تنسٌقات عدة للصور و إلٌكم موجز لتلك التنسٌقات :

 النسق هذا أن الفوتوشوب، حٌث برنامج فً األساسً النسق هو : 

 بعض عمل فً رؼبتك ٌمكن فً حالة لذا فٌه الموجودة والشرائح جمٌع الطبقات مع العمل ٌحفظ
 .النسق المثالً ٌعتبر النسق فهذا على العمل التؽٌرات

 وٌدعم وٌندوز، بنظام خاص ماٌكروسوفت وهو شركة إنتاج من النسق هذا : 

 فقدانً وهو الؽٌر الضؽط نظام إستخدام لون وٌمكنك ملٌون 16 إلى تصل بألوان النسق الكمبٌوتر هذا
 دون القرص فً المساحة توفٌر على بالمساعدة حٌث ٌقوم النسق بهذا التً للملفات ضؽط نظام

 .والحفظ الفتح عملٌات بتبطًء التنسٌق ٌقوم هذا ولكن بٌانات، بأٌة التضحٌة

 هذا من خالل فقط لونا 256 مع فقط التعامل ٌمكنك: 

 لذا ؛ الذاكرة من حٌزا كبٌراً  ٌأخذ ال النسق هذا أن كما باأللوان المفهرسة األلوان هذه وتسمى النسق
 .التحمٌلفً  وسرعة صؽٌر حجم من له لما فً اإلنترنت إستخدامه شاع

 برامج من بٌن العدٌد كبٌرة بصورة المقبولة الصٌػ من وهً : 

 ، وماكنتوش وٌندوز من فً كل نطاق واسع على تستخدم أنها كما النشر المكتبً، وبرامج الرسومات
 إدراج إلى تحتاج كنت الرسومٌة فإذا الصور بمتطلبات للوفاء الصٌؽة إنشاء هذه تم وقد

 إلٌستراٌتور أدوبً أو إكسبرس كبرنامج كوارك المكتبً للنشر برنامج فً الصورة ()،

 .النسق هذا فإستخدم مٌكر بٌج أدوبً ربما أو

 الصور لضؽط النسق هذا استخدام ٌشٌع:  

 أثناء الصورةبٌانات بعض حذؾ إلى ٌؤدي أنه حٌث للبٌانات فاقد نسق وهو االنترنت على نشرهاقبل
 المساحة ذات التنسٌقاتٌعتبر النسق هذا أن كما بٌانات من فقده تمما مالحظة ٌتم ال وعادة الضؽط

 المساحة حجم وصؽر عالٌةجودة من له لما المواقع مصممٌن بعض ٌعتمدهلذا الصؽٌرة التخزٌنٌة
 .التخزٌنٌة

)،  ٌمكنك أنه حٌث االلٌسترٌتور برنامج فً األساسً النسق هو: 

 .()نوع  من وٌعتبر الحق، وقت فً علٌه التعدٌل (

 من النسق هذا بتطوٌر أدوبً شركة إشترتها والتً ألدوس شركة قامت : 

 المكتبً كبرنامج النشر برامج معظم فً ٌتم استخدامه نسق وهو الممسوحة الصور توحٌد مقاٌٌس اجل
 .اكسبرس كوارك

 الصور لضؽط تصمٌمه خصٌصا تم وقد الملفات لحفظ جدٌد نسق هو : 

،  ()النسق  محل النسق هذا ٌحل أن الخبراء من الكثٌر وٌتوقع اإلنترنت، عبر نشرها سٌتم التً

 بجمٌع ٌحتفظ النسق هذا أن كما لوناً، 256 من أكثر على ٌحتوي أن ٌمكن النسق هذا صور أن حٌث
.اإلنترنت صفحات خلفٌات مع الصور بدمج حواؾ ٌسمح الذي األمر بها، الخاصة ألفا األلوان وأقنٌة

 Vectorو انصىر ال Rasterانفرق بٍه انصىر ال 
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: هى الصور التً تعتمد على  الصور ال  -1

البكسل كأصؽر وحدة للصورة،و ٌتم توزٌع نقاط اللون داخل 
لتتجمع فى النهاٌة بشكل تراه العٌن المجردة جٌداً  ال 

و حٌنما ٌتم تكبٌر هذه الصور فإنها تفقد دقتها و جودتها و 
تصبح مشوشة،كما أنها تأخذ مساحة كبٌرة فى التخزٌن ،إذ 

بكسل من الصورة على حدة فى الذاكرة. ٌتم حفظ كل
: و هو نمط من الصور ٌعتمد فى  الصور ال  -2

تكوٌنه على االشكال الهندسٌة،و التى تعتمد على 
المعادالت الرٌاضٌة.

 و ٌوضح الشكل التالً صورتٌن راستر و فٌكتور بعد التكبٌر.
 

 

 

نثاوًانفصم ا  
البرنامج ٌحتاج لدراسة وقتاً طوٌالً و مزٌد من الجهد و العناء قد ٌظن البعض للوهلة األولى أن 

إلتقانه،و لكن الحقٌقة خالؾ ذلك تماماً،فما ٌعنٌنا هنا كٌفٌة التعامل الصحٌح مع األدوات و توظٌفها،و 
ما تراه صعباً ٌصبح بعد ذلك فى ؼاٌة السهولة،فقط اترك لعقلك برهة للتفكٌر كٌؾ أقوم بعمل هذا 

ح الناتج النهائى كما أرٌده،مفتاح الحل دائماً و أبداً لن ٌخرج عن تلك األدوات التً ستقوم الشكل لٌصب
بدراستها،و لكً أوضح لك األمر بشكل مٌسر فى بداٌة األمر سأقوم بتقسٌم أدوات و امكانٌات 

 امج.الفوتوشوب لك فى بضعة نقاط بسٌطة تستطٌع من خاللها االلمام بأهم ما ستتعامل معه فى البرن

أدوات التحدٌد  -1

2- 

3- 

4- 

5- 

و قبل أن نبدأ بالشرح العملً أود التنوٌه أنه فى حالة تصمٌم المطبوعات ٌنبؽى أن تكون جودة 
الصور عالٌة،و توفر الكامٌرات الحدٌثة دقة و جودة عالٌة للصور،كما أن هناك بعض برامج 

الصور التى توفر لك إمكانٌة الصور التى ترٌدها و التحكم فى جودتها و حجمها،و من أشهر هذه 
اسطوانات و ٌتٌتح  8صورة فى  55.555و هو ٌوفر لك أكثر من  لبرامج برنامج ال ا

لك اختٌار صورة الشخص الواحد بأوضاعه المختلفة و االمتدادات المختلفة للصور،كما ٌمكنك 
و ٌراعى عند تصفح االنترنت الختٌار الصور المناسبة الحصول على الصور من خالل االنترنت 

 أدوات البحث بدقة اختصاراً للوقت و الجهد المبذول. للوٌب تحدٌد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:VectorBitmapExample.png
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و بعد تحدٌد الصورة المناسبة ٌتم فتح الصورة فى نافذة مستقلة حتى نحفظ الصورة على الجهاز 
 بمساحتها الحقٌقٌة و لٌست نسخة مصؽرة منها.
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 العمل.بعد أن قمنا بشرح أساسٌات التعامل مع البرنامج دعونا نفتح البرنامج لنبدأ 

 أوالً بعد فتح البرنامج نبدأ بفتح ملؾ جدٌد .

من القائمة  و ذلك باختٌار األمر 

 كما هو موضح بالشكل التالً

 تظهر لنا النافذة التالٌة : بعد الضؽط على 

 

و نقوم فٌه باعطكاء اسم للملؾ الذى فتحناه فمثالً نعطى  أو خٌار ٌظهر لنا فى النافذة 

 للصورة اسم تصمٌم جدٌد.
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 و التً نقوم من خاللها بتعٌٌن حجم الصورة التً نتعامل معها ٌظهر لنا بعد ذلك 

و من خالل هذا االمر نقوم بتحدٌد طول و عرض التصمٌم الذى نرٌده أو  فإما نختار 

منها،كما ٌمكننى اختٌار وحدة القٌاس التى سٌتم استخدامها فى التصمٌم ما بٌن نختار قٌاس معٌن 
 وحدات قٌاس عدٌدة منها البٌكسل و السنتٌمتر و البوصة و خالفه .

 

 و ٌمكننى اختٌار قٌاسات جاهزة للتصمٌم أٌضاً من خالل اختٌار االمر 

 .من قائمة 
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نشطة استطٌع اختٌار المقاس الذى سأتعامل معه و هى  و بعد اختٌار هذا األمر تظهر قائمة 

 .قٌاسات عالمٌة متفق علٌها فى التصمٌم كقٌاس 

 

الخاص بالتصمٌم،أى درجة دقة الشاشة أو  بعد اختٌار مقاس التصمٌم نقوم بتحدٌد ال 

 355احد،و هناك أرقام متفق علٌها فى التصمٌم و هى عدد المربعات اللونٌة فى البكسل الو
لصفحات الوٌب أو واجهات البرامج و كل ما ٌعرض على شاشة كمبٌوتر،مع  72للمطبوعات،و 

مثل  72 بمساحة كبٌرة نقوم بالتعامل معه ب  مراعات إذا كان المطبوع 

 الوٌب.

 بالتصمٌم.الخاص  بعد ذلك نقوم بتحدٌد ال 
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 و ٌمكننا االختٌار بٌن عدة نظم لونٌة هى كالتالً:

و ٌتم استخدام اللونٌن األبٌض  : و هو نظام ٌقوم على ما ٌسمى 

 المكونة للصورة. و األسود فقط للتعبٌر عن النقاط 

درجة ما بٌن  256إلى  5و هو نمط ٌعرض الصورة بدرجات الرمادٌات بدءاً من  :

 األبٌض و األسود.

و تتراوح قٌمته من  : و هو نمط ٌعتمد على ثالث قنوات لونٌة ،واحدة لإلضاءة 

الثانٌة ، و االخرٌان الفا و بٌتا ،حٌث األلفا تتكون من نطاق اللون األخضر إلى األحمر،أما  1-155
،و 125إلى + 125-فتتكون من نطاق اللون األزرق إلى األصفر،و تتراوح قٌمة هذه األلوان من 

 و هو أٌضاً أسرع عند تحرٌر الصور. هذا النمط ٌعطً إضاءة أكثر من 

: وهو النمط المستخدم فى تصمٌم واجهات البرامج و اعالنات و صفحات االنترنت،و هو 

ان األحمر و األخضر و األزرق و عدد األلوان التى ٌتٌحها هذا النظام ٌتكون من ثالثة ألو
درجة و ٌتم الخلط فٌما  256أى أن كل لون من هذه األلوان السابقة ٌتم تمثٌله ب  256*256*256

ملٌون  16بٌن هذه األلوان لتمثٌل ألوان بٌنٌة و ثانوٌة،و هذا النمط ٌتٌج لنا التعامل مع أكثر من 
 لون.

و هو النمط المستخدم فى الطباعة و ٌتكون من األلوان السٌان و الماجٌنتا و االصفر و : 

 االسود.

هناكأنماط أخرى من األلوان مثل 

و هى انماط تسمح باستخدام تدرٌجات لون أو اثنٌن او ثالثة أو اربعة و ما ٌهمنا هو ما سبق ذكره 
 سنتعامل معها فٌما بعد. من أنظمة لونٌة
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بت  32بت إلى  8و بعد أن نختار مود اللون نقوم باختٌار درجة العمق اللونً و ٌعبر عنها بالدرجات من 
 و كلما زاد العمق اللونً للصورة كلما زادت مساحة التخزٌن على القرص الصلب.

 

و ٌكون لدٌنا خٌار أن تكون خلفٌة و ٌتبقى لنا آخر خطوة النشاء ملؾ جدٌد،و هى اختٌار لون الخلفٌة،
بٌضاء ،أو ملونة )تتلون بلون الخلفٌة المحدد للتصمٌم(،أو شفافة فى و نختارها شفافة فى حالة إذا كنا 

 نصمم لوجو.

 

و ٌالحظ من الصورة السابقة فى الجزء االٌسر لونان االبٌض و االزرق،االزرق هنا لون 
الخلفٌة و االبٌض هو اللون االمامى الذى سٌظهر مع الكتابات و الفرش و خالفه،و ٌمكن 
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التبدٌل بٌنهما بالسهمٌن الصؽٌرٌن اللذان فوقهما،كما ٌمكن الضؽط على اللون المراد تؽٌٌره و االختٌار 
 بٌن عدٌد من األلوان.

 

رموز داخل الدائرة،هو كود اللون الذي سبق دراسته فى الفصل السابق بنظام  6و الكود المكون من 
السداسً عشري، أما فى الجهة الٌسرى من نافذة اختٌار اللون نجد مربع صؽٌر ٌمكن من خالله اختٌار 

 ٌار فتظهر لنا كل األلوان.نظام األلوان المتوافق من صفحات االنترنت أو نلؽى الخ
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و ٌظهر لنا فى الصورة السابقة عندما اخترنا اللون عالمة مثلث و تحتها عالمة مكعب،أما المثلث فٌعنً 
أن هذا اللون ال ٌتوافق مع ألوان الطباعة أي أننا حٌنما نختاره سٌتم طباعته بشكل مؽاٌر عما نراه على 

أما عالمة المكعب فتعنً أن هذا اللون ال ٌتوافق مع ألوان الشاشة أمامنا و ٌكون االختالؾ طفٌؾ،
 الوٌب.

 بعد أن فتحنا الملؾ الذى سنقوم بتصمٌمه نجد الواجهة التالٌة.

 

و تعنى عالمة القفل المحددة باللون األحمر فى الجهة الٌمنى فى الالٌر بانل أن تلك الطبقة ال ٌمكن 
إلجراء العملٌات علٌها نقوم بالضؽط المزدوج علٌها و نعٌد تحرٌكها أو قص جزء منها ألنها مؽلقة ،و 

 تسمٌتها باالسم الذى نرٌده.
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و ٌراعى أن ٌكون كل عنصر فى طبقة أو الٌر خاصة به حتى ٌسهل التعامل مع التصمٌم فٌما بعد و 
 إجراء التعدٌالت علٌه،مع حذؾ الالٌر الؽٌر مستخدمة.

 ر كما فى الشكل التالً:و إلضافة الٌر جدٌدة نضؽط على نٌوالٌ

 

و لحذؾ أى من الطبقات الؽٌر مستخدمة ٌتم الضؽط على رمز سلة المحذوفات من اسفل كما فى الشكل 
 التالً:
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 لعمل إخفاء لطبقة معٌنة لمعاٌنة الشكل بدونها ٌمكننا الضؽط على عالمة العٌن الموجودة بجوار الطبقة.

 

و التعامل مع الطبقات دعونا نبدأ بالتعرؾ على األدوات المستخدمة فى بعد أن تعرفنا على فتح ملؾ جدٌد،
 برنامج الفوتوشوب.

تظهر أدوات الفوتوشوب فى الشرٌط المحدد باللون األحمر،و ٌالحظ أن بعضها ٌوجد بجواره سهم 
صؽٌر، أما هذا السهم فٌعنً أن هناك أدوات أخرى مختئبة داخله و عند الضؽط علٌه تظهر تلك 

 األدوات فنختار منها ما نرٌد.

أول أداة موجودة فى شرٌط األدوات هى أداة التحرٌك،و ٌمكن من خاللها نقل الشكل إلى المكان الذى 
 نرٌده داخل التصمٌم أو نقله لتصمٌم آخر مفتوح أمامنا.

 السهم .أما األداة الثانٌة فهى مجموعة أدوات التحدٌد التً ٌوضحها الشكل التالً بعد النقر على 
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ٌمثل الخٌار األول أداة التحدٌد على شكل مستطٌل،و الثانً أداة تحدٌد على شكل دائرة،أما الثالث فٌمثل 
 تحدٌد خط رفٌع جداً كقطاع عرضى من الصفحة،و الرابع ٌحدد قطاع طولى من التصمٌم.

لتً ٌشٌر إلٌها السهم فى و ٌمكن ملىء المساحة التى تم تحدٌدها باللون الذى نختاره من أداة الملىء،و ا
 الصورة التالٌة و ٌتم اختٌار اللون من اللون األمامى للتصمٌم.

 

كما ٌمكن اختٌار خلفٌة من لونٌن نقوم باختٌارهم من اللون األماى و لون الخلفٌة و عمل 
 تدرج بٌنهم باختٌار أداة الجرٌدٌانت.
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 كما بالشكل التالً:و نقوم بالسحب فى االتجاه الذي نرٌده لعمل التدرج 

 

و باختٌار أداة التٌكست ٌمكننا كتابة مانرٌد و اختٌار نوع و حجم الخط كما نشاء من المنطقة المحددة 
 األحمر فى الشكل التالً،و لكن البد من تحدٌد الخط أوالً كما فى برنامج الورد. لمستطٌلبا

 

و بعد أن فتحنا التصمٌم ٌمكننا تعدٌل حجمه من قائمة 
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بالضؽط على  أو عمل  بالضؽط على  و ٌمكن عمل 

،كما ٌمكن عمل مالئمة التصمٌم لحجم الشاشة بالضؽط على 

نثانثانفصم ا  

 )بذاٌت انىمارج انؼمهٍت(
و سٌكون اللوجو عبارة عن شكل الكرة المشار إلٌها  سنقوم بعمل لوجو)شعار رمزى(باستخدام البرنامج

بالسهم و مكتوب علٌها اسم الشركة.

 

 Elliptical marquee toolبأداة   الموضحة و هنا نقوم بتحدٌد الجزء المشار إلٌه فى الصورة
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 و بعد أن نفتح قفل الالٌر نقوم بعمل تحدٌد للصورة المراد قصها 

 

نقوم بتحدٌده  Transform selection و نالحظ هنا أن التحدٌد لم ٌشمل الشكل كله و هنا أمامنا خٌار  

لٌتالئم مع الحجم المراد تحدٌده  Selection و من خالل هذا الخٌار نقوم بتعدٌل ال  .Select من قائمة

 من الصورة
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و بعد أن حددنا المساحة المطلوبة بدقة نقوم بعمل نسخ للجزء المحدد و لصق فى الٌر أخرى من خالل 
نقوم بعد ذلك باخفاء الطبقة االساسٌة و التى فٌها الصورة كاملة و نترك فقط الجزء  CTRL+Jاالمر 

 الذى نقلناه إلى الٌر جدٌدة ثم نبدأ فى كتابة االسم.

 crop  و نختار االداة فقط للوجو،كما بالشكل التالً.الجزء الذى نرٌده لقطع  
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 بى اس دي للتعدٌل علٌه فٌما بعد. بعد قطع اللوجو ٌمكن حفظه على الجهاز بصٌؽة

فى برنامج  للتعدٌل على الكتابات فى اللوجو نحتاج لفتح البانل الخاص بالكتابات،و مسمى 

الفوتوشوب ٌشٌر إلى عدة نوافذ نستطٌع من خاللها التحكم فى خٌارات عدٌدة مثل الكتابات و الستاٌالت 
 للتحكم فى الكتابات. و االلوان و خالفه،و هنا سنقوم بفتح 

. Character panel 

 Character panel لفتح  Window نقوم بفتح محتوٌات قائمة

 

 بالضؽط علٌها تفتح لنا النافذة او الصندوق التالًو 
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 التى العمل بٌئة حفظ و نشاء كٌفما Panels ال من العدٌد اختٌار window القائمة من ٌمكننا و    

  Window Save work space األمر باختٌار ذلك أخرى،و مرة فتحها العادة نرٌدها

 

 للبرنامج فقط نختارو عند الحاجة إلعادة الوضع االفتراضى 

WindowWorkspaceReset palette location 

 



 

 34 

WindowWorkspace (Defined name) 

 

 Character panel أما اآلن و بعد أن قمنا بتهٌئة واجهة العمل،فلنتعرؾ معاً على أوامر
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رٌده بعد تحدٌد فى الصورة السابقة،ٌشٌر السهم األحمر إلى نوع الخط و ٌمكن اختٌار النوع الذي ن
كما فى برنامج الورد ، كما ٌشٌر السهم  Regularالنص المختار   و ال ٌوجد إمكانٌة لتؽٌٌره ألن

 األزرق إلى تنسٌق هذا الخط

السهم المجاور له ؼٌر نشط،و تتؽٌر هذه الحالة من نوع خط آلخر فلٌس هناك امكانٌة عمل خط 
 ٌقات معٌنة خاصة به.عرٌض او مائل فى كل الخطوط و لكن لكل خط تنس

 

 Bold /regular و هنا بعد أن تم تؽٌٌر نوع الخط أصبح لدٌنا امكانٌة اختٌار خط

،و لكننا ٌمكن بعد ذلك 72و ٌشٌر السهم األحمر فى الصورة السابقة إلى حجم الخط ، و أكبر حجم لدٌنا 
 كتابة أرقام أكبر منه حسبما نرٌد.
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و ٌشٌر السهم األحمر فى الصورة السابقة إلى المسافة الفاصلة بٌن السطور،و ٌمكن التحكم فٌها باألرقام 
  65، الحظ معً فى الصورة التالٌة سأقوم بتحدٌد رقم 35فهنا الرقم الموضح 

 

أو أقل أصبحت اآلن المسافة بٌن السطور جٌدة،ٌمكننً أٌضاً تحدٌد المسافات بٌن األحرؾ لتكون أكبر 
من خالل هذا الخٌار الموضح أعلى السهم االحمر،و ٌمكن تكبٌر المسافات باختٌار أرقام موجبة أو 

 تقلٌلها باختٌار أرقام سالبة.

أما الخٌار المحدد بالسهم األزرق،فٌشٌر إلى طول األحرؾ و ٌمكن التحكم فٌه بالنسبة المئوٌة ،الحظ 
% ،و الصورة التالٌة التً سأقوم فٌها بتعٌٌن 155األحرؾ فٌها معً الفرق بٌن تلك الصورة التى طول 

 %.55طول األحرؾ 
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 الحظ معً الصورة التالٌة

 

ٌشٌر السهم األخضر فى الصورة السابقة إلى لون الخط و ٌمكن تعٌٌن اللون الذي نرٌده لحرؾ واحد 
ٌر إلى القٌمة التى نضعها لرفع النص داخل الكلمة إذا أردنا ذلك لعمل لوجو مثالً،أما السهم األزرق فٌش

إلى أعلى بقٌم موجبة أو خفضه إلى أسفل إذا حددنا قٌماً سالبة،و عن السهم األحمر فٌشٌر إلى امتداد 
 % .55% إلى 155الخط االفقى الحظ معً فى الصورة التالٌة سأؼٌر القٌمة من 
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ٌمكن تطبٌقها على الخط ...ٌمكنها تجرٌبها و ٌشٌر السهم األحمر هنا إلى مجموعة من األوامر التً 
 بنفسك و الحظ الفرق.

 Bold  خط عرٌض  
 

Italic خط مائل 
 

All Caps كل الحروؾ كبٌرة  
Small Caps كل الحروؾ صؽٌرة  

Superscript أعلى الخط االساسى و تستخدم فى المعادالت الرٌاضٌة كاألس السٌنى و خالفه  
Subscript  الخط و تستخدم فى المعادالت الكٌمٌائٌةأسفل  

Underline )تقوم بوضع خط أسفل النص و تستخدم مع الروابط )اللٌنكات 
 

Strikethrough تقوم بعمل خط فى منتصؾ النص و تستخدم مع عروض التخفضٌات  
Ligatures و تعنً حرفاً مزدوج،و تستخدم فى بعض اللؽات مثل اللؽة الكورٌة  

 

 

رابغنانفصم ا  
السابقة كٌفٌة فتح ملؾ جدٌد و عمل تحدٌد باستخدام أداة  فصولأعزائى دارسً الفوتوشوب درسنا فى ال

Elliptical Marquee   و استخدام أداة الGradient   لعمل تدرج من لونٌن ،أو من اللون إلى الشفافٌة

 دعونا الٌوم نبدأ فى دراسة التالً:

 تهٌئة مساحة العمل . -1
 Panelsامل مع لوحات األوامر التع -2
   Magic wandاستخدام أداة  -3
 لعكس مساحة التحدٌد  Inverseاستخدام األمر  -4
 Rectangular Marqueeاستخدام أداة  -5
 Resolutionإعادة تهٌئة حجم الملؾ و كذلك درجة الدقة  -6
 Line toolاستخدام أداة  -7
 عمل كارت شخصً  -8
 A4عمل بوستر بمقاس  -9

 

 أوالً لتهٌئة مساحة العمل 

عندما نفتح برنامج الفوتوشوب لدٌنا ألول مرة بعد التنصٌب تكون واجهة البرنامج بوضع افتراضً 
 كالتالً:
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و هذا الوضع ٌمكن طبعاً تؽٌٌره بما ٌتوافق و استخدام المصمم،و طبقاً لما ٌراه مناسباً ، فتستطٌع 
و إؼالقها متى شئت ، أو تثبٌتها فى مساحة  Panelsفتح ما ٌعرؾ بلوحات األوامر المختلفة 

و على سبٌل المثال سنقوم بفتح  Windowالعمل،و ٌتم فتح لوحات األوامر المختلفة من القائمة 

 و التى نتحكم من خاللها فى أوامر الخطوط و الكتابات المختلفة. characterلوحة 

 

 و لحفظ مساحة العمل بهذا الشكل ٌمكننا اختٌار 

window--> workspace-->New workspace :ًكما هو موضح بالشكل التال 
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 و نقوم بتسمٌة اسم مساحة العمل كما نرٌد،كما ٌمكننا عمل العدٌد من واجهات العمل المحفوظة.

 

 و لحذؾ واجهة العمل التى قمنا بحفظها نقوم باختٌار األمر

window--> workspace-->delete workspace 
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اسم واجهات العمل التً قمنا بحفظها فى نسخ الفوتوشوب القدٌمة فى أسفل قائمة  و ٌظهر
window  أما فى االصدار الذى نتعامل معه اآلن فٌظهر اسم مساحة العمل كأول خٌار فى

workspace 

 و إلعادة الوضع االفتراضً للبرنامج نختار االمر :

window--> workspace-->Reset Essential 
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 ثانٌاً استخدام أداة الماجٌك واند:

تستخدم أداة الماجٌك و التى هى من ضمن أدوات التحدٌد الختٌار مساحة لون واحدة كخلفٌة مثالً 
 نرٌد فصلها عن الصورة ،و هى أدة سهلة االستخدام ٌمكن استخدامها على النحو التالً:

 

مثالً نرٌد فصل الخلفٌة السوداء عن الصورة السابقة فنختار أداة الماجٌك و بضؽطة واحدة على 
 من لوحة المفاتٌح. Deleteالخلفٌة السوداء ٌتم التحدٌد و نضؽط  

 

و هنا فتحنا الصورة المختارة و فتح قفل الالٌر نختار أداة الماجٌك الرابعة فى ترتٌب االدوات فى 
 و نضؽط لٌتبقى الشكل بعد حذؾ الخلفٌة كالتالً:صندوق االدوات 
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لعكس التحدٌد فبدالً من اختٌار الخلفٌة  Inverseو هنا تم مسح الخلفٌة تماماً،و ٌمكننى اختٌار االمر 

 ٌتم اختٌار الشكل .

 

 فهنا فى هذا الشكل كان التحدٌد على الخلفٌة السوداء ٌمكننً اختٌار األمر:

Select-->Inverse 

ا ٌقوم بتحدٌد شكل كرات اللون بدالً من الخلفٌة السوداء و أقوم بحذفه أو نقله فى الٌر مستقلة و هن
 كما أرٌد:
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 لٌبقى الشكل النهائً هكذا:

 

 

 Rectangular Marqueeثالثاً استخدام أداة 

     Marquee Elliptical ٌتم استخدامها على نفس النحو الذي نستخدم به أداة ال

 shiftو لكن الفرق هنا أننا نقوم بتحدٌد شكل مستطٌل،و إذا أردنا تحدٌد شكل مربع نضؽط بالذر 

 مع السحب بالماوس.

 Rectangularفمثالً فى الشكل التالً سنقوم بتحدٌد أحد المربعات اللونٌة باستخدام أداة 
Marquee  و هى أول أدوات التحدٌد 
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 و لتعدٌل التحدٌد لٌكون مالئم بالضبط للشكل الذى نرٌده نقوم باختٌار االمر 

Select-->Transform selection 

 

 رابعاً إعادة تهٌئة حجم الملف و درجة الدقة المطلوبة

ٌمكننا بعد فتح صورة سٌتم التعامل معها فى البرنامج ان نقوم بتحدٌد الحجم الذى نرٌده للصورة و 
 Image-->Image sizeكذلك درجة الدقة و ذلك من القائمة 

 

 عندما نختار هذا االمر تفتح لنا النافذة التالٌة:
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ا ازلت التحدٌد عن الخٌار الثانً و ٌالحظ هنا االوامر التى قمت بتحدٌدها بالدائرة الحمراء إذا م
Constrain proportions  سٌتم اختٌار الطول و العرض الذي أرٌدهم و كذلك درجة الدقة أما إذا

تركت هذا الخٌار فسٌقوم البرنامج تلقائٌاً بوضع رقم افتراضى للعرض كلما ؼٌرت الطول أو 
رنت و سٌتم استخدامها فى الطباعة قد العكس ،و عندما نرٌد التعامل مع صورة تم تحمٌلها من االنت

 نحتاج لتكبٌر حجم و دقة الصورة لتتناسب مع التصمٌم ،و بدون إحداث خلل بشكل الصورة .

 

 Line toolخامساً استخدام أداة 

ٌتم استخدام هذه األداة لعمل خط طولً أو عرضً فى مساحة التصمٌم نستخدمه كشكل جمالً مثالً 
 مع السحب بالماوس لعمل خط مستقٌم . shiftم استخدام ذر فى الكروت الشخصٌة،و ٌت
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 و ٌالحظ أن هذا الخط الذي نقوم برسمه ٌأخد لونه من اللون األمامى للتصمٌم الذي نقوم باختٌاره .

 

 سادساً عمل كارت شخصً

سم  5سم للعرض و  9سنبدأ معاً فى عمل كارت شخصً و لنبدأ فى ارساء مقاسات الكارت و هى 
 .355لالرتفاع،و الرٌزولٌوشن 

و ٌراعى قبل البدء فى أى تصمٌم أن ننظم الالٌرز التى سٌتم التعامل معها فكل شىء ٌكون فى الٌر 
مستقلة و كل الٌر لها اسم حتى ٌسهل الوصول إلٌها فى حالة الحاجة لعمل تعدٌل على شًء فٌها،و 

الٌر من اسفل و الصور فوقها،و إذا كان  كذلك ترتٌبها حسب ظهورها فى الشكل فالخلفٌة تكون أول
هناك لوجو ٌكون فى أول الٌر من اعلى حتى ٌظهر فى التصمٌم،و ٌتم حذؾ اى الٌر ؼٌر 

 مستخدمة.

و لتصمٌم كارت ٌراعى ان ٌكون اللوجو فى اتجاه الكتابة المتوافق مع اللؽة فمثال إذا كان الكارت 
الجهة الٌسرى،أما إذا كان الكارت باللؽة العربٌة فٌكون مكتوب باللؽة االنجلٌزٌة ، ٌكون اللوجو فى 

 اللوجو فى الجهة الٌمنى،و ؼٌر مستحب كثرة األلوان فى الكارت فٌكفى لونٌن أو ثالثة .

فهنا بعد أن فتحت ملؾ جدٌد بالمقاس المحدد للكارت و قمت بادراج لوجو نبدأ فى اختٌار اداة 
 الكتابة لكتابة كل تفاصٌل الكارت.
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ٌمكن استخدام أكثر من حجم للخط فى الكارت فمثالً اختار االسم بخط اكبر ثم باقى التفاصٌل  و
بخط متوسط ، و لكن من ؼٌر المستحب استخدام أكثر من نوع خط فى الكارت حتى ال ٌبدو شكله 

 فوضوٌاً مثٌر لالشمئزاز.

 

ل مع الالٌر فٌما بعد و هو و هنا بعد أن انتهى التصمٌم ٌمكننى إضافة شًء ٌسهل تنظٌم التعام
إضاؼة مجموعة جدٌدة ،و ٌمكن تخصٌص المجموعات مثل الطبقات أو الالٌرز فى التصمٌم باسم 
معٌن ، بل و هنا ٌمكن زٌادة التنظٌم بأن نختار الالٌرز التى تخص شًء معٌن فى مجموعة فمثالً 

ابات لسهولة نقل مكانها هنا نقوم بعمل مجموعة نضع فٌها جمٌع الالٌرز التى تحتوى على كت
 New جمٌعها مرة واحدة بدال من استخدام التحرٌك لكل الٌر على حدة و ذلك باختٌار االمر

group :ًمن الالٌر بانل كما هو موضح بالشكل التال 
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و عند الضؽط علٌها ٌتكون لدٌنا ما ٌسمى بالجروب ٌمكننا تسمٌتها كما نرٌد و نقل الالٌرز الى 
 فولدر على الجهاز وننقل الملفات بداخله. داخلها كأنها

 

و هنا ٌظهر الشكل بعد ان تم وضع الالٌرز الخاصة بالنصوص داخل الجروب و هناك سهم بجوار 
 الجروب عند الضؽط علٌه تخفى اللالٌرز االخرى بداخلها كما بالشكل التالً.
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ع الالٌرز داخل هذه الجروب فى و بالوقوؾ على الجروب و استخدام أداة التحرٌك ٌتم تحرٌك جمٌ
 المكان الذى نرٌده فى التصمٌم مرة واحدة.

 

 باستخدام األدوات التً تم دراستها. A4و أخٌراً سنقوم بعمل بوستر بمقاس 

 أوالً نقوم بفتح البرنامج و نختار ملؾ جدٌد بقٌاس االنترناشٌونال كما فى الصورة التالٌة:
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ة استخدمنا فٌها أداة الماجٌك واند الزالة الخلفٌة ،و تم عمل لون و هنا تم اختٌار صورة بسٌط
 متدرج للخلفٌة ،و كتابة نص بسٌط ،و الصورة االصلٌة هى :

 

 و التصمٌم الكامل 
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خامسنانفصم ا  
فى الفصول السابقة تم دراسة أدوات بسٌطة فى برنامج الفوتوشوب تتناسب و مستوى المبتدئٌن،أما 

الوقت لبداٌة دراسة أدوات أخرى نستطٌع من خاللها عمل تصمٌمات أكثر احترافٌة عما اآلن فقد حان 

 سبق،و سٌتم دراسة التالً فى هذه المحاضرة:

تهٌئة واجهة البرنامج -1

 عمل  -2

* بعض أدوات التحدٌد   -3

استخدام أداة الفرشاة -4

عمل تحرٌك لالٌر  -5

عمل بعض المؤثرات الخاصة على الصور  -6

 أوالً تهٌئة واجهة البرنامج



 

 53 

درسنا فٌما سبق كٌفٌة حفظ واجهة العمل باسم معٌن الستدعائها فٌما بعد،أما اآلن فسندرس كٌفٌة التحكم 

، التحكم فى كٌفٌة عرض الملفات المفتوحة فى  فى ألوان واجهة العمل و الذى أتاحه لنا االصدار 

 البرنامج، شرٌط األدوات، تخصٌص المساحة التً ٌستؽلها البرنامج أثناء العمل.

  ، ٌمكننا التحكم فى ألوان البرنامج باالختٌار ما بٌن اربعة ألوان و هى االسود و الرمادى الداكن

اختٌار الرمادي الفاتح ، الرمادي المتوسط التشبع من خالل 

 
  و لسهولة التحكم فى نقل الصور المختلفة من الملفات المفتوحة ٌمكننا اختٌار عرض اكثر من

ملؾ فى مساحة العمل باختٌار 

 

 و المثال التالى ٌوضح فتح ملفان معاً بطرٌقة العرض االفقى
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  التحكم فى عرضه بالشكل الذي ٌالئمنا فإما أن ٌكون و عن شرٌط األدوات فٌمكننا

فردي كالوضع االفتراضى أو مزدوج و ذلك بالنقر على السهم المزدوج الصؽٌر 

اعلى ٌسار شرٌط االدوات.
 

 
  ٌحتاج برنامج الفوتوشوب لمساحة ٌستؽلها على القرص الصلب أثناء قٌامنا بالتصمٌم و الوضع

،و لكن ٌبقى لدٌنا إمكانٌة  االفتراضً للبرنامج ٌتٌح له استؽالل تلك المساحة من 

ممتلًء ،و ذلك باختٌار  اختٌار أماكن أخرى إذا كان هذا ال 
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 ثانٌاً عمل 

فى الشركات،و ٌتمٌز تصمٌمه بالبساطة و قلة عدد األلوان كما فى  ٌستخدم ال 

 .الكارت الشخصً،و ٌكون مقاسه 

 و اآلن سنقوم بعمل نموذج باستخدام االدوات البسٌطة التى تم دراستها.

ذكره و نكتب اسم الشركة ،و إن كان هناك لوجو نقوم  نقوم بفتح ملؾ جدٌد بالقٌاس السابق -1

بوضعه فى التصمٌم من االعلى.

 
نقوم برسم مستطٌل باستخدام أداة  -2

و نقوم برسم دائرة فوق المستطٌل نختار  -3

 
نقوم بتعبئة المساحة التى حددناها باللون األحمر. -4
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الٌر جدٌدة و ملًء نفس مساحة التحدٌد باللون الرمادي ثم نقوم بتصؽٌر نقوم بإضافة  -5

الحجم لٌصبح الناتج النهائى كما ٌلً.

 
 خاص بشركتك. : قم بعمل 1تكلٌؾ 

 

 ثالثاً استخدام أدوات التحدٌد 

و هى من أدوات التحدٌد الحر ، و ٌمكننا استخدامها بكل سهولة كما نستخدم  <--  -1

القلم على الورقة لرسم شىء معٌن ، كما ٌمكننا إجراء التعدٌالت على التحدٌد الذى قمنا به بزٌادة 

مع رسم الخط الذى نرٌده ، أو انتقاص مساحة معٌنة  مساحة الٌه و ذلك بالضؽط على ذر 

مع الرسم ، كما ٌمكننا الضؽط على ذر المسافة مع  و ذلك بالضؽط على ذر  من التحدٌد

السحب بالماوس للوصول إلى األجزاء التى ال نستطٌع رؤٌتها فى الصورة إذا كانت كبٌرة 

الحجم.
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 و هاهى األداة تظهر لنا و هى أولى أدوات ال 

 بكل بساطة لٌبقى الناتج كما ٌلً:و هنا سأقوم بتحدٌد الشكل باستخدام تلك االداة 

 
 و ٌمكننى بعد تحدٌد الشكل اقتصاصه ووضعه فى المكان الذي أرٌده.

< و هى أداة تقوم بتحدٌد المضلعات الؽٌر منتظمة،حٌث أن المنتظمة -- -2

عامل معها و تتمٌز هذه األداة بسهولة الت نقوم بتحدٌدها باستخدام 

و هى ثانً أدوات ال 
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 و تقوم بتحدٌد الشكل كالتالً:

 
و نقوم من خاللها بفصل الشكل عن  < و هى آخر أدوات ال --  -3

الخلفٌة حٌنما تكون حواؾ الشكل ذات لون معٌن تعمل االداة على تحدٌد هذا اللون و السٌر معه 

كالمؽناطٌس و لكنها قد تخطًء و تحدد جزء من الخلفٌة مع الشكل المراد فصله اذا كان لونه 

و الضؽط  ة باستخدام ذر مماثل للون حواؾ الشكل و عندئذ نقوم بمسح النقاط الزائد

.فى الموضع الذى نرٌد تحدٌده بدالً من ترك الماوس حراً 
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 و هاهو مثال سنقوم بعمله معاً باستخدام أداة الماجنتٌك.

 لٌبقى الشكل بعد تحدٌده بهذا الشكل

 
، و  و هو الحرؾ  و ٌتبقى لنا فى هذا الجزء معرفة اختصار لوحة المفاتٌح الستخدام أداة ال 

 .، نقوم باستخدام للتنقل بٌن أدوات ال 

 

 استخدام أداة الفرشاةاً رابع

و هى أداة تعطً شكل جمالً للتصمٌم و تقوم بملًء حٌز من الفراغ لموازنة عناصر التصمٌم،و  

لها أشكال عدٌدة متوافرة على االنترنت ٌمكن تحمٌل ما نشاء منها ،و إلٌكم طرٌقة ادخالها الى 

 الفوتوشوب:

التالًأوالً و قبل أى شىء نختار أداة الفرشاة من البرنامج و هى موضحة فى الشكل  -1
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نضؽط باالعلى الختٌار شكل الفرشاة من بٌن العدٌد من االشكال -2

 
1ٌتم التحكم فى حجم الفرشاة من الشرٌط المحدد بالرقم  -3

2نختار شكل الفرشاة من الجزء المحدد برقم  -4

الدراج شكل فرشاة جدٌد تم تحمٌله من على  3ٌتم الضؽط على الدائرة المحدد بجوارها رقم  -5

و الموضح فى الشكل التالً االنترنت،و ذلك من خالل الخٌار 

1 

2 

3 



 

 61 

 

 و فٌما ٌلً نموذج لفرشاة تم تحمٌلها داخل البرنامج

 

 

 خامساً عمل تحرٌك لالٌر 

درجة و خالفه حتى تحقق الشكل و الهدؾ الذي  185درجة او  95بزاوٌة نقوم بعمل تحرٌك لالٌر 

نرٌده من التصمٌم فعلى سبٌل المثال هنا ، سأقوم بعمل نسخة ثانٌة من الشكل و قلبها لألسفل مع 

 تصؽٌر حجمها كً تصبح مثل االنعكاس.
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 و إلٌك خطوات عمل هذا االنعكاس:

ى ترٌدها كما بالشكل التالًقم بفتح ملؾ جدٌد و انقل الٌه الصورة الت -1

 
ثم اختٌار  قم باختٌار الالٌر التى تحتوى على الشكل و اضؽط  -2

 
اختر من قائمة  -3

لؾ  فتعنً عكس الشكل أفقٌاً ،كما تعنً  و تعنً عكس الشكل رأسٌاً ، أما 

 تعنً الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة. الشكل فى إتجاه عقارب الساعة، و 
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من لوحة المفاتٌح و تعدٌل  بعد ان قمنا بعكس الشكل نقوم بتصؽٌره و ذلك بالضؽط على  -4

و ذلك فى نظام  الحجم من المقابض االربعة على االطراؾ ،أو اختٌار 

الماكنتوش.

ألمر ٌكون الشكل كالتالًو فى نهاٌة ا -5

 

 

 سادساً عمل بعض المؤثرات الخاصة على الصور
و أخٌراً نختم المحاضرة بهذا الجزء السهل جداً ، و هنا سٌتم إضافة تأثٌر بسٌط جداً ،أال و هو دمج 

 طبقتٌن معاً ،و هناك عدة أنماط للدمج دعونا نتعرؾ علٌها و نرى تأثٌر كالً منها على حدة.

 
ٌشٌر السهم الرمادي إلى الشفافٌة للطبقة التى نعمل علٌها مقدرة باالرقام،و ٌمكننا تقلٌل الرقم لمالحظة 

الفرق،أما السهم األحمر فٌشٌر ألنماط الدمج المختلفة التى ٌقوم بها البرنامج للدمج بٌن طبقتٌن و فٌما 
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نسبة الشفافٌة لتصل إلى  ٌلً سأقوم فقط بإضافة طبقة جدٌدة تعبئتها باللون األصفر و خفض

 %،الحظوا معً أنماط الدمج المختلفة التالٌة و الفرق بٌنها و بٌن الصورة األصلٌة.55

% 55توضح الصورة التالٌة ما تم ذكره من اضافة طبقة جدٌدة باللون االصفر و خفض الشفافٌة الى 

 بدون استخدام أى من أنماط الدمج.

 
 أما الصورة التالٌة تم فٌها استخدام النمط 

 
 و الصورة التالٌة تمثٌل للنمط 
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 أما عن الصورة التالٌة استخدمنا فٌها النمط 

 
 

 موضح فى الصورة التالٌة نمط 
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 أما الصورة التالٌة فتوضح نمط 

 
 

 ٌوضح النمط التالً و 
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 حاول تجرٌب بقٌة األنماط بنفسك .

 

 خاصة بشركتك،و أخرى تجارٌة. : قم بعمل تصمٌم 2تكلٌؾ 

 
 


