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الفوتوشوب من اجمل برامج الرسم والتصميم فهو يمكنك من صـنع اشـياء جميلـة وخالبـة حيـث                   
مـا الـذي يمكـن ان       تستطيع ان تبتكر اشياء جديدة جميلة او تغير  تغيرات جذرية فـي العمـل اذن                 

  نعمله في برنامج الفوتوشوب اليكم هذه النماذج لعمل واحد قمت بعمل عدة تأثيرات عليه
  

  اصل العمل

  
  التأثير االول
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  التأثير الثاني

  
  التأثير الثالث
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  التأثير الرابع

  
  التأثير الخامس
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  التأثير السادس

  
  التأثير السابع
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  التأثير الثامن
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  التأثير التاسع

  
  التأثير العاشر

  
  

آل تلك تأثيرات يمكن فعلها علـى صـورة قـد صـممت لـم اذآـر اال القليـل مـن قـوة البرنـامج فمـا                            
  دنا ما هو اال تأثير وليس تصميمشاه
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  لتبدو معنا هذا العالم لنتعرف عليه عن آثب خطوة خطوه

  
 
 
 

  اوال نريد البدء في شريط االدوات
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  األدواتصندوق 

  واالن مع االدوات ..  التي يعمل بها الفوتوشوباألدواتيحتوي على آل 
  

   التحريك أداة

 فـي المكـان     لوضعهر من عناصر العمل     بهذه األداة تستطيع تحريك عملك او أي عنص       

   من لوحة المفاتيح  V على حرف طبالضغالمناسب  ويمكن اختيارها 

  ويحتوي على الخيارات التالية

  االول •

  

 الشـفيفة لتحريـك     إلـى وهو لتحريك أي عنصـر مـن أي شـفيفة فـال يتطلـب الـذهاب                 

  عناصرها ولكن يجب الوقوف على نفس العنصر لتحريكه

  

 

  
   التاليالخيار •

  

  يظهر لنا مقابض نستطيع من خاللها التحكم بابعاد الصورة من زيادة بالطول او تميل او غيره

  الخيار التالي 

  

هي مساولة عن محاذات عدة شفايف فعند اختيار مـن شـفيفتان او اآثـر يتصـبح هـذه الخيـارات              

  نشطة طبعا يتم اختيار عدة شفايف عن طريق ربطها سوية آالتالي
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  ة التحديد أدا

  

تحديد جزء من العمل بشكل مربع او مستطيل لتنفيذ عملية على هذا الجـزء              بهذه األداة تستطيع    

   من لوحة المفاتيح  N على حرف طبالضغويمكن اختيارها المحدد فقط  

  

طريقة التحديد تختار الجزء الذي تريد تحديدة ثم تحرك الموس الـى اسـفل مـع االحتفـاظ                   •

   مضغوط  آا التاليبزرالماوس االيمن

  

  وإللغاء التحديد نضغط على الماوس خارج مكان التحديد مرة واحدة •

  

 مع سحب الماوس واالحتفاظ بـزر  Shiftولعمل مربع متساوي األضالع نضغط على مفتاح     •

  الماوس األيمن مضغوط

  

  اعلـى  في حالة اراداتنا وضع تحديد بأبعـاد معينـة فمـن خانـة        •

ــار  ــريط االدوات  نختـ ثـــم  شـ

نحدد االبعاد بالنسبة للطول والعرض ثم نقوم بالرسم فيرسم لك تحديد متناسب النسبة 

  1:2حسب ما وضعت مثال 

  

ــاد معينـــــــة فمـــــــن خانـــــــة     • ــا وضـــــــع تحديـــــــد بأبعـــــ فـــــــي حالـــــــة إراداتنـــــ

  بالضـــغط فـــي أي مكـــان    

 داخل العمل فيتم رسم التحديد 

  

  الخيارات االخرى فهي  •

   آل مرة تستعمل اداة التحديد وهذا يجعلك تعمل تحديد جديد 
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 وهذا اضافة للتحديد فعند عمـل تحديـد وتريـد ان تضـيف لهـذا التحديـد جـزء اخـر تختـار هـذي                          

  ويعمل تحديد جديد دون حذف التحديد القديم آا التالي

  

   وهذا يقوم بحذف جزء من التحديد القديم 

  

   وهذا يقوم يقوم بحذف المنطقة المتقاطعة بين التحديد

  

 يمكننا تحريك التحديد الي اتجاه فقط بالضغط على زر الماوس االيسر •

  

  االدواة الفرعية االخرى من ادواة التحديد 

  

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

  والثانية والثالثة ترسم تحديد بخط افقي او رئسي

  

  ) تحديد(أداة االنشوطة 
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عمل تحديد حـر عـن طريـق الضـغط بـالزر األيسـر للمـاوس  وتحريكـه حتـى                     اة تستطيع   بهذه األد 

   من لوحة المفاتيح  T على حرفطبالضغويمكن اختيارها يتالقى الخطان 

  

  ويكمن تحت هذه األداة أدوات فرعية وهي 

  

  هذي األداة تعمل على شكل خط مستقيم او على شكل نقاط

  قرب درجة لونية للمنطقة التي تمر من عندها األداة وهذي األداة تعمل تحديد ال ا

  

  أداة العصا السحرية 

  W علـى حـرف  طبالضغويمكن اختيارها عمل تحديد لدرجة لونية واحدة فقط بهذه األداة تستطيع 

  من لوحة المفاتيح 

  

  عند استخدام هذه االداة نالحظ انه يحدد عدة درجات لونية متقاربة ، 
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 ونقلـل الـرقم     لوني نذهب   ولتحديد المدى ال  

   ونذهب الى نفس المكان ونحدد نجد انه حدد اقل درجات لونية17الى 

  

  

  إذا آلما قللت العدد آلما قلت الدرجات اللونية

 تعني التحديـد فـي مكـان االختيـار فـي الصـورة وإذا أزلنـا الخيـار فيعنـي                     Contiguousفي خانة   

  ففيتم التحديد في جميع الشفا ي Use All Layersالتحديد في مجمل الصورة أما 

  

  أداة القص 

  C علـى حـرف  طبالضـغ ويمكن اختيارهـا  هذه االداة نستطيع قص جزء من الصورة لتلغي الباقي 

  ، فعند اختيارها يظهر لك التاليمن لوحة المفاتيح 

  

  يالجزء المحدد فاتح اللون وغير المحدد مضلم لتستطيع االختيار والتاآد ثم يصبح آما يل

  

  اداة الشرايح 
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ويمكـن اختيارهـا    وهذه االداة تقوم بتقسيم الصورة الى شـريح ليسـهل تحميلهـا علـى االنترنـت                 

   من لوحة المفاتيح K على حرفطبالضغ

  

قسمت الصورة إلى خمس مناطق طبعا على حسب تحديدي ويمثل هـذا الـرقم بدايـة التحميـل                  

  غير مساحة هذه الشرايح نختار األداة المرافقة وإذا أردنا ت5 إلى 1على النت فا البداية من 

   فأنها تتحول إلى أداة التحريرCtrl مع مفتاح  وإذا استخدمانا 

  اداة الفرشاة 

 آمـا   مـن لوحـة المفـاتيح    P علـى حـرف   طبالضـغ ويمكن اختيارهـا   هي عبارة عن فرشاة للرسم

  نستطيع االختيار بين أشكالها الكثيرة من

  

 حجمها ودرجة شفافيتها ودرجة نعومتها ويمكنك مشاهدة جميع الفرش مـن            ويمكننا التحكم ب  

  فتفتح قائمة تحتوي على جميع الفرش وشكله عند استخدامها

  

  أداة التعديل على الصور 

هي أداة تعمـل رتـوش علـى الصـور القديمـة لتقـوم بتحسـينها أو إلغـاء جـزء معـين مـن الصـورة                  

  ليتناسب مع نفس الصورة هكذا
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  قبل التعديل  التعديلبعد 

    

   من لوحة المفاتيحJ على حرف طبالضغويمكن اختيارها 

  آيف تعمل هذه األداة؟

 في المنطقة التي نود أن نأخذ منها لتغطيـة المكـان المعطـوب ثـم                Altنقوم بالضغط على مفتاح     

 وبـزر   نضغط على زرالماوس األيمن لمرة واحـدة ثـم نـذهب إلـى المنطقـة المـراد التعـديل عليهـا                    

الماوس األيمن نبداء بالحرآة حتى يتم التعديل يجب مالحظة ان يكون درجات األلوان قريبـة ليـتم       

  التنسيق

 تعمل نفس العمل ولكن هنا يتم تحديد المنطقة المراد العمل           واألداة الفرعية من أداة الالصق      

  عليها ثم سحبها الى المنطقة السليمة يجب ان يكون الخيار على 

  

  هنا قمت بتحديد ما أريد تغطيته  ريد إزالة الكتابة العلويةهنا أ

    

ــتم    ــوم بالســحب للمنطقــة الســليمة لي أالن أق

  لصقه في المنطقة المعيبة

  

  

   Destinationاما إذا أردت عكس العمل فتختار 

  أداة تاريخ الفرشاة 

 علـى حـرف   طبالضغختيارها ويمكن ا نها تعيد الجزء الذي تمر عليه الى أول حالة عند فتح الملف      ا

Yمن لوحة المفاتيح   

  مثال 
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هــذه الصــورة تــم تغيرهــا والتعــديل عليهــا ونريــد  

  ارجاعها الصلها
 باستخدام هذه االداة تم اعادة الصورة الصلها

    

  

  اداة الختم 

 مـن   S علـى حـرف      طبالضـغ ويمكن اختيارها    تشبه بحد آبير اداة الالصق اال انها ال تحاآي األلوان         

  وحة المفاتيحل

   في المنطقة التي نود أن نأخذ منها لتغطية المكان المطلوبAltنقوم بالضغط على مفتاح 

  هكذا  في هذا المثال نريد ازالة آلمة مسام

    

  

  اداة سطل االلوان 

 مـن   G علـى حـرف    طبالضـغ ويمكن اختيارها    هي اداة يمكن بواسطتها ان تغطي منطة ما باللون        

  لوحة المفاتيح

  هكذا  تعبئة اللون االسود بلون اخرهذا المثال في 

    

  نقـوم    ويمكنك استخدام الباترن بدل من اللـون لتغطيـة المسـاحة آـا التـالي                

    بتغير التعبئة الى باترن ثم نختار نوع الباترن 
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 وهـي غالبـا تكـون بـين مـزج اللـونين             االداة الملحقة هنـا هـي اداة لمـزج بـين لـونين او اآثـر                 

 ولهــــا عــــدة اشــــكال  فيكــــون بهــــذا الشــــكل ساســــين المحــــددين اال

  .. اما تدرج من فاتح الى غامق او الفاتح بالنص والغامق حوليه الخ

   فيفتح الشكل التاليويمكننا عمل التدريج الذي نود وذالك بالضغط على 

  

   فيتغير لون التدريج   ومن االسهم نبداء بتغير اللون 

لث نذهب بالماوس للمكان المرغوب ونضغط بيمين الماوس فيتحدد ثـم نحـدد             وعند اضافة لون ثا   

  من التدريج% 47 وهنا المكان من 

  

  New ثم نضغط على Msam مثال  Custom بدل ولحفظة نكتب اسمة 

  فيتم اضافته لقائمة التدريجات
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   اداة الممسحة 

 مـن   E علـى حـرف    طبالضـغ كن اختيارهـا    ويم ي اداة يمكن بواسطتها ان تغطي منطة ما باللون        ه

  لوحة المفاتيح

  وهي تقوم بمسح أي شئ على عملك لتجعل لون الخلفية هو السائد 

  واالداة الفرعية منها تقوم بمسح المنطقة لجعلها شفافة 

  وهذه االداة الفرعية تقوم بتحديد درجاة لونية متقاربة لمسحها 

  

  ادة تفتيح اللون 

مل تفتيح للون للوصول الى اآثـر الـدرجات نصـوعا مـن هـذا اللـون مـن نفـس              هذه االداة تقوم بع   

   من لوحة المفاتيحO على حرفطبالضغويمكن اختيارها  اللون

  بعد  قبل

    

  

   فهي لعكس عمل األداة السابق لتعتيم اللوناما االداة الفرعية منها 

  لى األبيض واألسود هي لتغير التشبع اللوني للوصول إواألداة الفرعية التالية 

  

  اداة  التنعيم  

 علـى   طبالضـغ ويمكـن اختيارهـا      هي اداة تقوم بتنعـيم الحـواف الحـادة والتـدريجات بـين االلـوان              

   من لوحة المفاتيحRحرف

    فهي تقوم بعكس االداة السابقة أي تقوم بتخشين الصورةواالداة الفرعية منها 

  لوان وخلطها مع بعضها تقوم بتسيل االواالداة الفرعية التالية 

  

      الكتابةأداة
 مـن لوحـة    Tويمكـن اختيارهـا بالضـغط علـى حـرف      أداة لتمكنك من الكتابة فـي الفوتوشـوب   هي عبارة عن 

  المفاتيح 
العمل آتابة تذهب الى صفحة العمل وتضغط الماوس مرة واحدة لتتمكن من الكتابة في آان الخيارات نشـهد             

  هذه االيكونات

  لة لجعل الكتابة على خط مستقيم او من اعلى الى اسفل وهذا عم 

   لتحديد نوع الخط
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   لتحديد سماآة وميالن الكتابة

   لتحديد حجم الخط

   محاذات النص

   اتجاه النص من اليمين الى اليسار او العكس

   لتحديد لون النص

   لجعل النص على هيئة اقواس او ما شابه وبها الخيرات التالية

  
      

   
 فيمكنك من خصائص الخط  •

  
اذا اردنا آتابة نص آبير نقوم بأداة الكتابة ونحـدد مربـع او مسـتطيل آبيـر ونكتـب وتكـون الكتابـة فقـط بـداخل                           

  التحديد 

    أداة الباث
 ويمكـن اختيارهـا بالضـغط    فهي تعطيك حرية و مرونة في تصميم رسومات رائعـة ألنهـا دقيقـة جـداً             المسارات  
المنحنيـات و المسـتقيمات    يتكّون المسار في الفوتوشوب من مجموعة منن لوحة المفاتيح  م Uعلى حرف 

   وهي عباره عن مجمعتين ..Anchor Point التي تتقاطع عند نقاط، آل منها تسّمى

  

   ويندرج أسفلها األدوات التاليةاألولى 
  

رسم المسـار  التي قد تكون الرئيسية التي نستخدمها ل هي األداة pen أداة الـ  
التـي تليهـا، و يقـوم الفوتوشـوب بوصـل       عـن طريـق تحديـد نقطـة، ثـم النقطـة      

  النقطتين بخط مستقيم

  
انتقلنا إلى النقطة التالية، و ضغطنا  قمنا بضغط الماوس عند نقطة، ثم ترآناه، و
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يمكننـا .  وانتقلنـا للثالثـة و هكـذا    ثـم ترآناهـا،   أن نصـل بـين النقطـة األخيـرة و      
 .األولى

ــ     إنشـاء المسـار   أداة   تسـتطيع عمـل    .تمامـاً  pencil الحـرة، مثلهـا مثـل أداة ال
  حرةمسارات 

  
قمنـا بضـغط المـاوس عنـد البدايـة، وبـدأنا       هنـا  , يعني ال تجبرك بخـط مسـتقيم       

ترآنا الماوس، ظهـرت لـدينا نقـاط     نرسم أثناء الضغط على الماوس، حتى إذا ما
  المسار آما في الشكل

  في المسار  Anchor Point ألداة من إضافة نقطةتمكنك هذه ا  

  
  

  1،2آما تالحظون تم اضافة نقطة بين 

و سوف يأخذ المسار  .Anchor Point نستخدمها عندما نريد حذف هذه األداة  
و اإلنحناءات عليها، و في هذا  الشكل بعد حذف النقطة و جميع التحريكات

   الشكل

      
نقـف عنـدها    لـى عمـل منحنيـات حسـب النقطـة التـي      هـذه األداة تسـاعدنا ع    

 

    
وسـحبناه حتـى     التي عليهـا دائـرة حمـراء   قمنا بضعط الماوس على النقطة هنا

امـا  . تم إنحناء المسار علـى شـكل قـوس    فنالحظ أنه. المكان المحدد بالماوس
  انقاط التي بعد نقطة المنتصف فهي لتغير الزاوية

  ات التحّكم بالعقد وهي أدوالمجموعة التالية 
 تقوم هذه األداة بتحريك المسار بشكل آامل   
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   2 الى 1قمنا بتحريك المسار من 

  تقوم هذه األداة بتحريك نقطة محددة من مكان إلى آخر  

    
   المحاطة بدائرة الى االعلى حيث قمنا بسحب النقطة
  عمال الى شئ حقيقي هي ومن الخيارات التابعة له والتي بها يمكننا الوصول بهذه اال

  

يمكنك ان تحول هذا المسار الى ستروك او ان تملئه بلون معـين او ببـاترن                
  او يمكنك ان تحدده لالستفاده منه بشئ اخر ويمكنك ايضا اعادة تحجيمه 

  
  هذا مثال سريع واألداة بها دقة اآثر

  
  )الكل تم شرحه من خالل الدرس(windows--show pathsنذهب أالن إلى لوحة العمل ويمكنك طلبها من 
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 في  حالة ان استخدمت زر تتعطيك نفس الخيارا : 1رقم 

  الماوس االيمن

يقــوم بمــلء المســاحة التــي يحصــرها المســار    : 2رقــم 

  حسب خيارك السابق

علـى المسـار أيضـًا     strock تحديـد أو  يقوم بعمـل  : 3رقم 

ــار الســابق أو  ــد   بحســب الخي ــم تكــن ق االفتراضــي إن ل

  ستخدمته من قبلا

  مختارة يقوم بتحويل المسار إلى مساحة :4رقم 

يقــوم بــالعكس، أي بتحويــل المســاحة المختــارة  : 5رقــم 

  إلى مسار

  يقوم بإنشاء مساحة عمل لمسار جديد : 6رقم 

  المسار الذي ال تريده تستطيع حذف : 7رقم 

  
    أداة المستطيل

 مـن لوحـة    Uويمكـن اختيارهـا بالضـغط علـى حـرف      طيل أداة تستطيع بواسطتها رسم مستهي عبارة عن  
  المفاتيح 

  ويندرج تحتها االدوات التالية

  
آلها لرسم اشكال اما المربع حاد االطراف او دائري االطراف او الـدائره او المعـيم او الخـط المسـتقيم واالخيـر                 

  يعطيك مجموعة من االشكال التي يمكن ان تظيفها الى رسمتك ولتعرف عليها
  عند اختارها تتيح لك االختيار بين مجموعة اشكال ف

  
  ويمكنك اضافة العديد منها عن طريق السهم الصغير الموجود اعلى هذه االشكال 
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   تضيف العديد والعديد ، تختار منها ما تريد ثم تقوم بسحب الفارة لترسمLoadمن 

  
     القطارةاداة

ويمكـن اختيارهـا بالضـغط      الدرجة اللونية للـون مـا فـي عملـك           أداة تستطيع بواسطتها تحديد     هي عبارة عن     
  من لوحة المفاتيح  Iعلى حرف

هي اول القوائم التي يتعامـل      , تم الحمد هللا التعرف على صندوق االدوات االن مع شريط االوامر            

  معها مستخدم الفوتوشوب

 



 
 

www.msamm.com 

  

  Fileقائمة 

  

آل مجموعـة او اوامـر مرتبطـة مـع بعضـها            اوال نالحظ ان القائمة مقسمة الجزاء حيث يتم تجميع          

  بجزء واحد

 االختصـار لـه وهـو يجعنـا         األمـر  جديد وبجانب هذا     new أمر في هذه القائمة هو      أمر أولأمر جديد 

  N+Ctrl  ولكن عن طريق لوحة المفاتيحاألمرنستخدم نفس 

   التاليةالنافذةبعد الضغط عليه تظهر 
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   بالملف الجديدنحدد من هذه القائمة المواصفات الخاصة

   نحدد اسم العمل  Nameمن خانة 

  ومن ثم مقاسات العمل

  

  اما تختار من القائمة او تحدد المقاس المناسب لك

  تحدد الدقة للشاشة) دقة الشاشة(من الرسليوشن 

  

  ومن هنا نختار النظام اللوني 

  

  واخيرا نختار لون الخلفية

  

   الخلفي المختار وهنا ثالث خيرات االول ابيض الثاني لون
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  والثالث شفافة 

  وهو لفتح عمل او صورة  O+Ctrl.. Open  االمر الثاني هو امر

  وهو يفتح ملف صورك آا التالي  O+Ctrl+Shft.. Browse االمر التالي هو

  

  هنا يعرض الملفات التي تم التعامل معها سابقا

لملف دون البرنامج ولكن عند اجـراء أي  وهو يقوم بغلق ا  W+Ctrl.. Close االمر التالي هو اغالق

  تعديل على الملف سوف تظهر لنا رسالة تحذيرية تطالبنا بحفظ الملف

  

  

  فعند الضغط علية يظهر لنا المكان المراد حفظ الملف فيه S+Ctrl.. ave  S االمر التالي امر حفظ
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 بالفوتوشـوب المكانيـة   تكتب اسم الملف ومن ثم الفورمات الخاصة بالعمـل الخيـار االول الخـاص         

  العودة له والتعديل علية

   نفس السابق لكنه يحفظ العمل بنسخة جديدة مع االحتفاظ بالنسخة القديمةsave asامر 

 ليكون لصفحة انترنت عند عملكوهو لحفظ   S+ctrl+shft+Alt.. Save for web االمر التالي وهو

  الضغط علية يظهر الشكل التالي

  

 الى اربع اجزاء فكل قسم تستطيع التعديل عليـة بحيـث تغيـر نـوع الفورمـات                  وهو يقسم الصورة  

  للصورة من قائمة سيتينق
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  عند دخولك عليها ستتضح لك اآثر

  وتالحظ اسفل آل صورة بيانات الصورة

  

ومـن اهـم اسـتخدامات هـذا االمـر هـو             .. نوعها وحجمها وآم تستغرق من الزمن اذا سرعة المودم لديك آذا          

  ر شفافة تصلح لبرامج الويب عمل صو

  

  وهو يقوم بأعادة الصورة الخر حفظ حيث يقوم بألغاء أي تعديل بعد الحفظ Revert االمر التالي

  

  االول لطلب صورة من السكانر او أي دفايس اخر Export و  Import التاليان األمران

   PIواالخر الخراج صورة تحمل امتداد 

إلى شـبكة اإلنترنـت أو تسـحب صـورة       Psdبإمكانك هنا أن تضيف صور  Manage Workflowاالمر التالي 

  من اإلنترنت

عند تمرير الفأرة عليها تظهر قائمة بها العديـد مـن الوظـائف الجميلـة و هـذه هـي                     Automateاالمر التالي   

  :الوظائف 

Pach:            هنا إن آانت لديك صور عديدة و لديك Action جميع الصور فبدل أن  و تريد تشغيل هذا التطبيق على

تقوم بفتح الصورة و تذهب إلى التطبيق و تشغل التطبيق على صورة واحدة ثم تحفظها و تفتح الصورة الثانية                 

و   Fileإلـى آثير من التعب و الصداع ماعليك سوى أن تذهب ...و تفعل آما فعلت بالصورة األولى و و و و و و 

فذة تحدد إسم الملف أو تختار الصور المفتوحة في البرنامج و ستظهر لك نا Bachثم إختر  Automateمنها 

  أو إستيراد صور 

  

  تحدد نوع االآشن المراد تطبيقه
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   عليهقتحدد الملف المراد التطبي

  

  مكان الحفظ

  

   .و هناك أيضًا قائمة تحدد فيها ما إذا آنت تريد أن تحفظ الصور و تغلق تلقائيًا و العديد من الميزات األخرى
  
 Create Droplet  : نقس الوظائف السابقة مع تحويل التطبيق إلى ملفExe" ملف تطبيقي"   

  
  اصبح الملف بهذا الشكل

  
 Conditional Mode Change :    هنا يمكنك تغيير بعض سمات الصورة مثل تغيير لونها بألسـود و األبـيض و

   تغيير نظام لونها و بعض الوظائف األخرى
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Contact Sheet II   :في صورة واحدة فهـذه الميـزة تمكنـك مـن ذلـك بحيـث        إذا أردت أن تضع صور عديدة 

   .و سيقوم بالوظيفة تلقائيًا OKار الملف الموجودة به الصور و منها عدل ما تريد أنقر على ستحدد له م

  

  
Multi - Page PDF TO PSD :  هنا بإمكانك أن تجعل ملفاتPDF     ة الغنية عن التعريـف إلـى صـورPSD   مـع

   .وجود إمكتنات عديدة منها تحدد له الصفحة التي تريدها
Picture Package : يجعل لك الصورة التي تحدد له مسارها إلى صورتان في صفحة واحدة.   
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Web Photo Gallery :         و هي وظيفة رائعة آما عودنا هذا البرنامج فهـي تجعـل لـك صـور عديـدة تحـدد لـه

   .يعرض فيها الصور بطريقة رائعة" إتش تي إم إل" و منها يقوم بإنشاء صفحة الملف الموجود به الصور

  
  بعد التحديد ينتج التالي من صفحات ويب وفولدرات
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  الصفحة النهائية

  

  .خصائص الطباعة  :Print Options االمر التالي

  .لتحكم بحجمهاعرض الصففحة المراد طباعتها مع امكانية ا : Print with Preview االمر التالي

  .طباعة الصفحة : Print االمر التالي

  .عرض نسخة للطباعة : Print One Copy االمر التالي

  .الذي يأتي مع الفوتوشوب ImageReadyتشغيل برنامج  : Jump to االمر التالي

  .خروج : Exit االمر التالي

  Editقائمة 
وهـي االوامـر المسـئولة عـن عمليـات           Editراح نتعرف على جميع االوامر المندرجة تحت قائمـة          

  التحرير
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 وهو يقوم بالتراجع عن أخر عملية قمت بها وبعد عملية التراجع وجدت      Undoأول هذه االوامر أمر     

ــا قـــد مســـحت ترجـــع مـــرة اخـــرى الـــى القائمـــة فيتحـــول االمـــر الـــى     نفســـك تحتـــاج لمـ

  فيما سبق قمت بمسح جزء من الصورة 

  

  وهو يقوم بـالتراجع عـن عـدة خطـوات الواحـدة تلـو       Z+Ctrl+Alt…Step Backwardاالمر التالي 

  االخرى

    فهذا يعيد التراجع Z+Ctrl+Shft…wardFor Stepاما 

  

يقوم بتغير درجة الشفافية ألخر أمر قمنـا بـه فمـثال عنـدما نسـتخدم الفرشـاة        Fade االمر التالي

  ونسم شكل معين ونريد تغير شفافيته 

  

  غير في الفيد تصبح آا التاليفبعد الت  عند طلب الفيد

    

  

  اما عن أوامر القص واللصق فهي تقريبا معلومة للجميع ولكن هنا أشاء جديدة آا 

C+Ctrl+Shft… Copy Merged  وهــو يقــوم بنســخ الجــزء المحــدد مــن جميــع الشــائف ولــيس 

  لشفيفة واحدة

  

مـا مـا قمـت بتحديـده داخـل       وأهمية انـه ينسـخ     V+Ctrl+Shft… Paste Into االمر التالي وهو 

  عمل اخر ولكن داخل التحديد آا المثال التالي

  

هــذا نريــد ان نكتــب آلمــة معينــة تخمــل الــوان    هذا نريد ان نضيف منه االلوان

  االول
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  االن نذهب الى االول نحدد العمل ثم نسخ  تم إضافة النص

    

هنا نحدد النص عن طريـق زر المـاوس االيمـن            

 Ctrlمع 

  قوم بلصق التحديد عن طريق امرثم ن

Pased into 

  
  

  

  

  

  وهو يقوم بتنظيف الجزء المحدد من الصورة آا التالي Clearاألمر األخير أمر  

 هنا استخدمنا االمر هنا قمنا بتحديد جزء من الصورة
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    Check Spelling)للغة االنجليزية(االمر التالي هو امر التاآد من صحة الكتابة 

  

 Checkولكـن بطريقـة خاطئـة ثـم نقـو بالضـغط علـى        ) دروس ( lesson مثال نكتـب آلمـة دروس  

Spelling  

    

  يقوم البرنامج بسرد الكلمات االقرب 

 وهو يقوم بالبحث عـن آلمـة معينـة نريـد ان نغيرهـا       Find and Replace Text…االمر التالي هو 

  افذة التالية الى آلمة اخرى نقوم بالضغط على االمر فتظهر الن
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    Change  بعد آتابة الكلمة المراد إحاللها نضغط على Find Next يتم تحديد الكلمة بالضغط على

  فيتم تغير الكلمة

  

   وهو يستخدم لمئ مساحات قمنا بتحديدها Fill..األمر التالي وهو أمر أمال 

  االمر عن الضغط علية يظهر لنا النافذة التالية 

   

 ومن خاللـه نحـدد نـوع المـال الـذي نريـده              Contentsلى قسمين الجزء االول هو      وهي مقسومة ا  

   Useوذلك ممن الخانة 

   نحدد من خالله درجة الشفافية  Blendingاما الجزء 

   وهو يقوم بعمل خط حول التحديد وبالضغط علية تظهر لنا نافذهStroke..االمر التالي هو امر  
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 مـن لوحـة   T  علـى حـرف  طبالضـغ ويمكـن اختيارهـا    T+Ctrl.. rm Free Transfoاالمر التالي هـو  

 وهو المسؤل عـن تحريـك الصـورة او تغيـر زاويـة الميـل لهـا او تغيـر حجمهـا فمـثال عنـد                           المفاتيح

  اضافتنا لهذه الصورة داخل عملنا يظهر لنا المقابض التالية

   

  وبواسطة هذه المقابض تستطيع تحريك او تصغير او تحجيم الصورة

  

 مـع   Ctrlاذا ضـغط علـى مفتـاح        تحريك المقـبض الواحـد فـي جميـع االتجاهـات            آما انك تستطيع    

 فأنك تالحظ ان التكبير او التصغير يتسم بالمحافظـة          Shiftاما اذا ضغطت على      التحريك بالماوس 

   فان التكبير او التصغير يتم بأتجاه واحAltاما مفتاح على ابعاد الصورة 

  

  

   وهو تقوم بنفس عمل السابق ولكن ألمر واحد فقط Transformاألمر الذي يليه هو  

  

   فاننا نعمل قلب للصورة آا التاليFilp Verticalفمثال اذا  
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وهو يقوم بإنشاء فرشة جديدة يمكننا استعمالها ولنكون فرشـاة   Define Brushاألمر التالي هو  

 طبعـا نقـوم      الشكل الذي نود وليكن هـذا الشـكل          جديدة نقوم بفتح عمل جديد ونرسم به      

برسمة بحجم مناسب ثم نقوم بتحديد هذا الشكل بأداة التحديد المرابعة وبعـد ذلـك نـذهب الـى                   

Define Brush من قائمة Editفيفتح الشكل التالي   

  

  بعد ذلك اذهب الفرش تجدها قد اضيفت ... ضع اسم لهذه الفرشاة ثم موفق 

  

 هو يشبه االمر السابق بكل خطواته اال انه يستخدم لملئ تحديد          وهو   االمر التالي 

بهذا الباترن نقوم بعمل نفس الخطوات السابقة ثم نقم بفتح شفيفة جديدة ونحدد الشكل الـذي                

   فيصبح آا التالي نختار أملئ بالباترن Fillنود ثم من أملى 

  

 ليجعـل العمـل فـي    Ramومات من الـذاآرة  وهو يقوم بحذف بعض المعل Purgeاالمر التالي هو   

  البرنامج يسير بصورة اسرع ويندرج تحتها لقائمة التالية
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  االول يمسح اخر عملية

  الثاني يمسح عمليات اللصق

  الثالث يمسح جميع خطوات المحفوظة 

  الرابع يمسج الجميع

قة لعـدة أدوات فـي   يقـوم هـذا األمـر بـالتحكم بالعـدادات السـاب       Preset Managerاألمـر التـالي    

  الفوتوشوب 

  عند الضغط علية تظهر الشاشة التالية

  

ومنها يتضح لنا ما هـي االدوات التـي يمكننـا الـتحكم بهـا ، وباختيـار احـدى هـذه االدوات يمكننـا                         
  Loadالتعديل بها عند الضغط على 

  
    الصورةبإعدادات وهي تختص Image التالية هي قائمة ةالقائم

 بالنظام اللوني للملف ومنها نتعرف على النظـام اللـوني للعمـل           وهو يختص    امر  

  ويندرج منها القائمة التالية التي تعطي النظام اللوني

  

 

   وهو يقوم بجعل النظام اللوني اسود وابيض دون عمل تدريج بين اللونينBitmapنظام 
  تدريجعلى المع المحافظة  وهو يقوم بجعل النظام اللوني اسود وابيض Grayscaleنظام 
  بعمل تدريجات لونية انت تختارهاوهو يقوم Duotone نظام 
   االلوان لعدت الوان محددة نحددها وهو يقوم بجعل Indexed color نظام 
  يجعل االلوان تتكون من ثالثة االحمر االخظر ازرقوهو RGB نظام 
  نظام مخصص للطباعةوهو CMYK Color نظام 

  
    

   

  آا التاليGrayscale Bitmap   ثم الىGrayscale فتح أي صورة ونحولها الىن Bitmapلعمل 

RGB Color Grayscale  Grayscale  
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  عند الضغط علية تظهر الشاشة التاليةDuotone نظام 

  

 

Monotone لعمل تدريج من لون واحد   

Duotoneلعمل تدريج من لونين   

Tritoneلعمل تدريج من ثالثة ألوان   

Quadtoneن لعمل تدريج من أربعة األلوا  
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وهو يقوم بجعل  األلوان لعدت ألوان محددة نحددها آما نريد ويعطي حجم Indexed color نظام 

  اصغر لأللوان

  بعد التعديل Webالخيارات منها نختار   اصل العمل

  RGB نظام 

  RGB مثال على نظام من اآثر االنظمة استخداما ، 
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ــرى      ــوان أخ ــي أل ــوان يعط ــاطع األل ــظ تق الح

ويمكننــا مــن الحصــول علــى آــل الــدرجات      

  اللونية 

   وتمثل آل قناة مدى ما تحتوية الصورة من لونهاChannelsوهذا النظام يتكون من ثالث قنوات 

  تعليق عند اختيار اللون األزرق  القنوات

    

هنــــا يمثــــل اللــــون االبــــيض 

المناطق المحتوية على اللـون     

الزرق اما اللون االسـود فبـين       ا

المنــاطق الغيــر محتويــة علــى  

  اللون االزرق

  

  ، مثال علية نظام مخصص للطباعةوهو CMYK Color نظام 

  

الحظ تقاطع األلوان تعطـي االلـوان االساسـية         

ــام    ــي نظـ ــي  RGBفـ ــا تعطـ ــية هنـ  واالساسـ

  RGBالفرعية من  

  

  فعند الضغط عليـة تظهـر لنـا    Indexed colorهذا االمر ال يعمل اال مع  النظام التالي 

  األلوان المكونة للصورة 
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  وبها يمكن إحالل اللون مكان لون بالضغط على اللون الذي نريد تغيره

   امر  Imageاالن االمر التالي في قائمة 

  وهو المسؤل عن عمليات ضبط الصورة وبها اوامر فرعية واولها 

 وعـن  قصـان اإلضـاءة فـي الصـورة    هـذا األمـر يـتحكم بزيـادة او ن        امر  

  الضغط علية تظهر النافذة التالية

  

هــو يضــبط األلــوان بــأن يجعلهــا أآثــر األلــوان إضــاءة   واألمــر التــالي 

  األبيض وأآثرها إعتاما هو األسود

   بشكل تلقائينيقوم بضبط درجات التباي األمر التالي

  ائييقوم بضبط درجات نصوع األلوان بشكل تلق األمر التالي

   اال انه يظر التحكم بشكل منحنى Levelsتقريبا نفس االمر التالي 
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يقوم بالتحكم بااللوان المكونة للنظام اللوني آل على          االمر التالي   

  حده

  

  يقوم هذا األمر بالتحكم بدرجة اإلضاءة والتباين في الصورة األمر 

  

د الضـغط عليـه      فعنـ  وهو متخصص بعمل األلـوان وضـبطها       األمر التالي   

  تظهر النافذة التالية

 

  

  األصل الكل إعداده صفر
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  تطبيقات

Hue Saturation  Lightness 

    

 فهو يحول الصورة إلى لون واحد فنستطيع تحويل الصـورة السـابقة             بقي من هذا أمر     

  الى صورة آأنها قديمة

    

  

  

   بيض واالسودوهو يقوم بتحويل الصورة الى درجات اال االمر التالي 

 فعنـد   وهو يقوم بإحالل لون مكان لون وذلـك بتغيـر صـفات هـذا اللـون                االمر التالي   

  الضغط عليه يظهر لنا النافذة التالية
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  نضغط على اللون الذي نريد استبداله ونبداء بتغيره وهذآذا

  لصورةوهو يقوم بالتعديل بااللوان ولكن عن طريق االلوان المكونة ل االمر التالي 

  وهو يتحكم بدرجة آل نظام من النظام اللوني  االمر التالي 

  وهو يحول الصورة الى االلوان المكونة للتدريج اللوني  االمر التالي 

يقوم هذا االمـر بعكـس االلـوان فهـو يقـوم بعمـل نيقتيـف         االمر التالي

  للصورة 

  

نية المتشابه والمتجاورة الى لون هذا االمر يقوم بتحويل جميع الدرجات اللو االمر التالي

  واحد

  يحول الصورة الى ابيض واسود  االمر التالي

  

  وهو يقوم بتحويل الصورة الى شكل يشبه الرسم الى حد قريب االمر التالي
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لك هذا االمر التعديل بنسب االلوان بالضغط على آـل صـورة محـدده    يتيح  االمر التالي

  للون معين

  

   Imageنتابع قائمة 

يقوم هذا االمر بعمل نشخة ثانية من الملـف للعمـل بهـا              االمر التالي ممن القائمة هو      

   وعن الضغط عليها تظهر النافذة التاليةدون المساس بالملف االصلي

  

وتكتب اسم الملف الجديد ، فتظهر لنا نسخة جديـدة يمكننـا مـن العمـل عليهـا وحفظهـا باالسـم                      

  الجديد

  

  

   م هذا االمر بوضع صورة اخرى فوق الملف المفتوح حاليايقو االمر التالي 

  لعمل هذا االمر نقوم بفتح عدة ملفات ثم نختار الملف الذي نود تطبيق االمر عليه 
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 وعند الضغط عليـة تظهـر لنـا         وهو يتيح لك الفرصة للتحكم بأبعاد الصورة       االمر التالي   

  نافذة توضح التالي 

  

   تصبح الصورة اصغر حجما والعكس صحيح300 الى 480 ومن 400 الى 640فلو غيرنا القيمة من 
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عمل هذا االمـر بتعـديل فـي مسـاحة الملـف دون المسـاس بمسـاحة                  ي االمر التالي   

   وعند الضغط علية يظهر لنا الصورة التاليةالصورة

  

  وهي تخبرنا بحجم الملف  ويوجد خانة لتغير هذا الحجم

  

  حدد مكان الزيادة في الشكل السابق من الوسط الى الكل اما هذا هنا يجعلنا نستطيع ان ن

  

  فهو من االعلى الى اليمين واالسفل
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  يقوم بعمل دوران للصورة االمر التالي 

 ولجعلـه  وهو يقوم بنفس عمل الكـروب الـذي سـبق شـرحه فـي األدوات            االمر التالي   

  عمل قصنشط من امر تحديد نحدد المكان المراد عمل له قص في

 ان االول يحــذف الزيــادة بــدون ان يعطيــك فرصــة  وا الفــرق بــين االمــرين مالحظــة 

   لتعديل مكان الحذف آما في

  

   هذا االمر يقوم بحذف المناطق البيضاء من الخلفية الى اول نقطو ملونة االمر التالي 

  بعد استخدام االمر  هذه الصورة تحتوي على جزء ابيض

    

  

  يوضح هذا االمر توزيع الدرجات اللونية على الصورة ي االمر التال
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  CMYKيقوم بعمـل تـداخل لحـواف االلـوان ولكـن ال يعمـل اال مـع نظـام                     وهو   االمر التالي   

 وهى تطالبك بعدد البكسل المراد      وبالضغط علية تظهر النافذة التالية      

  عمل التداخل بها

  بعد استخدام االمر  اصل الصورة

    

  

 MSAMداخل االلوان في آلمة الحظ ت

   Layerاالن سوف نتعرف على قائمة 

  اهي الشفائف او الطبقات ؟م نعرف أن نريد أوال

هي طبقات توضع فوق بعضها البعض بحيث تحتوي آل طبقة على عنصر مكون للصورة وتكون 

  آل طبقة من هذه الطبقات حرة الحرآة وال ترتبط مع أخرى إال في حالة ربطنا لها

  الطبقات  رةالصو

    

  والقائمة  هي المسئولة عن الطبقات من انشاء او تغير او غير ذلك

  االن لنتعرف على هذه القائمة

    ويندرج تحتها Newأول األوامر بها هو

 N+Ctrl+Shft..Layer   وهو يعني إنشاء طبقة جديدة خالية وعند الضغط علية تظهر لنا الشاشة

  التالية
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  دة باإلعدادات التي وضعناها ولكنها خاليةفيظهر لنا طبقة جدي

  

 Layer From Background  وهو يقوم بأنشاء طبقة جديده ليست خالية انما تحمل الخلفية

  للعمل

 Layer Set  وهو يقوم بأنشاء ملف يحوي على طبقات جديده ولكنها تحمل مود مختلف عن 

  السابقه فعند الضغط عليه تظهر النافذة التالية

  

  ضيح هذا عملنا التاليولتو

  

  فاصبح لدينا

  

   فيكون آا التاليMsam Lessonنعمل طبقة جديدة ونكتب بها مثال 
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 Multiply ولكن لهذا الملف والطبقات التي بداخله تكون Normal نالحظ ان المود  العام هو

 Layer Set From Linked ع وهي متخصصة بأنشاء ملف جديد يتحتوي على طبقات مرتبطة م

  بعظها برابط آا التالي

  

ليكونا في ملف واحد اول شئ اربط االثنين " مسام"وطبقة "آروت"االن نريد عمل ربط بين طبقة 

  آا التالي

  

   واضغط عليه يصبح لدينا التاليLayer Set From Linkedثم اذهب إلى األمر 
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  Layer via Copy لصقه يتم اللصق في يقوم هذا األمر بعمل نسخ لشئ ما تم تحديده وعند 

  J+Ctrl+Layer Via Cut Shftشفيفة جديده ونفس الشئ 

وهو مسؤل عن عمل نسخة اخرى من الطبقه فمثال نريد  Duplicate Layer Setاالمر التالي هو  

   msam2نسخ طبقة 

  

فهناك خيران إما أن يكون النسخ داخل العمل او بعمل جديد فعند الضغط عليه تظهر النافذة 

  ليةالتا

  

  الخيار األول أن تضعها داخل الملف  إما الثاني في ملف جديد

  

  في ملف جديد

   ويندرج أسفلها مايلي Delete األمر التالي هو 

Layerوهو يقوم بحذف الشفيفه المحدده   

Linked Layers يقوم بحذف الطبقات المرتبطة مع بعضها   

Hidden Layerال منها رمز العين يقوم بحذف الطبقان المخفية  أي المز  
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   وهو يقوم بتعديل االسم واللون للطبقهاالمر التالي هو 

  

   ويندرج تحتها أوامر عديدة أولها Layer Style االمر التالي هو 

 Blending Options  وهو يحتوي على آل اإلعدادات الخاصة بالشفيفة او بـLayer Style وعند 

  الضغط عليه تفتح النافذة التالية 

  

  هذه النافذة تضيف عدة اضافات للشفائف منها الظالل وغيرها

فهو يقوم بعمل نسخة من التأثيرات التي قمنا بها على هذه  Copy Layer Styleاما االمر  

  الشفيفة 

  واالمر الذي يليه فهو مخصص بلصق االعدادات في شفيفة جديدة 

  من الشفيفةفهو يقوم بمسح التأثيرات  Clear Layer Styleاما االمر  

 فهو معني بوضع االضاءة من قوة وقرب وبعد وباضغط علية تظهر Global Lightاما االمر التالي 

  النافذة التالية 

  

  ويتم التغير في حالة ان غيرنا على آل الشفائف التي تحتوي على تأثيرات

  جديدة بكل خواصهافهو يقوم بنقل التأثير الذي صنعته الى طبقة  Create Layersاما االمر التالي 
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   وهو يقوم بإخفاء جميع التأثيرات من جميع الطبقاتاألمر التالي 

   وهو يقوم بالتحكم بحجم التأثير وعند الضغط علية تظهر لنا النافذهاالمر التالي 

  

  ومنها نستطيع التغير بحجم التأثير 

   ويندرج تحتها األوامر التاليةاالمر التالي هو 

مر بأنشاء طبقة جديده مملوئة بلون واحد فعند تحديد جزء معين من  يقوم هذا اال

  العمل والذهاب الى هذا االمر تظهر لنا نافذة نكتب بها االعدادات المطلوبة 

  

  ثم بعد الموافقة على االعدادات تظهر لنا النافذة التالية
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  ومنها نختار اللون المناسب لملئ التحديد هكذا

  

  قام بعمل قناع لهذا العملنالحظ ان البرنامج 

   مثل الذي سبق فعند الضغط علية تأتي نافذة االعدادات ومن ثم هذه اشاشة
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  التي بها تضع اعدادات التدرج ولكن تطبق على الملف آامل اال اذا تم تحديد جزء معين مثال

  اصبحت هكذا  بهذه االعدادات  قمنا بتحديد هذا الجزء

    

  

  ن ولكن يتم التعبئة بباترن وهنا نفس السابقي

  

 هذا االمر يقوم بعمل طبقة جديده تحمل صفات تضاف لكل االمر التالي 

 Imageالطبقات الموجودة أسفله وهذه الصفات سبق شرحها في قائمة 

 فهو يقوم بتغير محتوى الطبقة بأي من االوامر المندرجة تحت اما االمر 

    و االمرين 

إظهار اإلعدادات المجرية على الطبقة لنتمكن من  يقوم باالمر التالي 

  التعديل عليها

 وهو متعلق بالكتابة واألمر ال يكون نشطا اال اذا وضع مع طبقة آتابة االمر التالي 

  وبالضغط علية تظهر لنا قائمة فرعية بها اوامر اولها 

   وبالضغط عليه يظهر لنا مربعات الباث للتعديل على الكلمة

   

  قوم بتحويل الكلمة الى شيب لنتمكن من التعديل عليها وهو ي

   فهما يحددان اتجاه الكتابة اما افقي او رئسي  و 
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 هذه األوامر  و   و  و  و  

  مسئولة عن تحديد درجة نعومة حواف الكتابة

   هذا يقوم بتحويل الكتابة الى محتوى نستطيع تحديد مساحته

ة الى اشكال هندسية مثل القوس والعلم وغيرها وقد سبق  هذا يقوم بتحويل الكتاب

  شرحة

 عندما تظهر لنا عالمة تعجب بداخل مثلث اصفر نستخدم هذا االمر Update All Text Layerاما 

  وهو يعني انك تستخدم شئ لم يتوافق مع هذه النسخة

موجوده على هذا  وهو يعني ان هناك خطوط تم استخدامها غير Replace All Missing Fonts و 

 الكمبيوتر

   يقوم هذا االمر بتحويل أي طبقة الى صورةاألمر التالي 

 يقوم هذا االمر بوضع التقسيمات التي تم تطبيقها على هذا  األمر التالي

  الملف

   

   يقوم بوضع قناع على الطبقة التي نقف عليها وبها األمر التالي

Reveal All آل الطبقة وهو يقوم بتطبيق القناع على  

Hide Allوهو يقوم بأخفاء الطبقة المطبق عليها القناع   

SelectionReveal فهو يقو بأضهار المحدد فقط والعكس مع األخير   

   فهو يقوم بإخفاء القناع 

    يقوم بترتيب الطبقات ويندرج معها األوامر التاليةArrange األمر التالي
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عمل عليها هي أول طبقة في   و يقوم هذا األمر بجعل الطبقة التي ن

  .الملف 

   و يقوم بنقل الطبقة خطوة واحدة بحيث يتخطى الطبقة التي تليها

   و يقوم بنقل الطبقة خطوة واحدة إلى أسفل 

 ويقوم هذا األمر بجعل الطبقة التي نعمل عليها هي أخر طبقة في 

  .الملف 

ات التي تحتوي على روابط وبها عدة  فهو يقوم بعمل محذات للطبقAlign Linked األمر التالي

  انواع من المحذات 

  

  هذا االمر يعمل محذات للطبقات وهو ال يعمل اال اذا آان Distribute Linked هو األمر التالي

  لدينا اآثر من طبقة مرتبطة ثالث فاآثر 

  

  

ي بينها رابط  وهو يقوم بإغالق جميع الطبقات التLocked All Linked Layers هو األمر التالي

  وبالضغط عليه تظهر لنا 

  

  وهي تطلب نوع الغلق الذي تريد

   يقوم هذا االمر بعمل دمج لكل الطبقات التي بينها ربط األمر التالي

 يقوم هذا االمر بعمل دمج لكل الطبقات ما عداء الطبقات  األمر التالي

  المختفية 
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بقات مع الخلفيه ليجعلها صورة  يقوم هذا االمر بعمل دمج لكل الط األمر التالي

  واحدة

 وهو يقوم بعمل تنعيم للصورة مثال ناخذ هذه الصورة ونقوم بتكبير جزء األمر األخير هو 

  منها

  

  

   فهو يقوم بحذف أي مربع يحتوي على اللون االسودفعند اختيار 

   فهو يقوم بحذف أي مربع يحمل اللون االبيضاما 

  فتصبح الصورة اآثر نعومة
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  )الكل تم شرحه من خالل الدرس (windows--show Layersنذهب أالن إلى لوحة العمل ويمكنك طلبها من 

  

ــم  ــل     :1رق ــل عم ــة بالشــفيفة مث ــارات خاص ــك خي  تعطي
   .شفيفة جديدة او مزج شفيفتين الخ

  يقوم بتغير نوع البلنج : 2رقم 
  يقوم بتغير الشفافية للطبقة:  3رقم 

قفـــل الشـــفائف المحتويـــة علـــى االقفـــال هنـــا  :4رقـــم 
Transparentالشفافية   

  االقفال هنا قفل الشفائف المحتوية على صور : 5رقم 
  االقفال هنا قفل الحرآة للشفائف : 6رقم 
  االقفال هنا للكل : 7رقم 
  التعبئةآمية  :8رقم 
  عرض الشفائف :9رقم 
  الستايل من الضالل وغيرها :10رقم 
  انشاء قناع :11رقم 
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  "التحديد "  وهي متخصصة بعملية االختيار Selectالقائمة التالية هي قائمة 

 بتحديد الكل فعند الضغط عليه يقوم  ويقوم هذا األمرA+All   Ctrlوأول هذه األوامر هو أمر 

  بتحديد آامل الملف ويظهر آا خطوط متقطعة محيطة بالملف
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   وهو يقوم بإلغاء التحديدواألمر التالي هو 

 وهو يقوم بعكس التحديد فعند اختيارنا جزء من العمل وتحديده األمر التالي 

  آا التالي

  

يث يقوم بتحديد االماآن التي لم تكن ضمن والضغط على االمر سوف نقوم بعكس التحديد بح

  التحديد السابق
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 هذا االمر يمكننا من تحديد درجة لونية معينة فعند الضغط عليه تظهر واالمر التالي 

  لنا النافذة التالية

  

ونالحظ ظهور النافذة باللونين األبيض واألسود ، وعند اردتنا الختيار لون معين نضغط على مفتاح 

Ctrl لوحة المفاتيح تظهر الصورة الختيار اللون المراد تحديده بواسطة الماوس من   
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  وعند اختيار اللون يتم تحديد اللون باألبيض واألسود

  

  

 فهو يستخدم بعمل تداخل األلوان بعد عمل تحديد على الصورة األمر التالي 

   نافذة تطالبنا بتحديد الفذرااألساسية فعند الضغط علية تظهر لن
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  فيصبح التحديد آما التالي

  

  االن نقوم بملئ التحديد باللون المناسب فنالحظ التالي

  

  فاصبح ترآيز اللون في المنتصف 

   ويندرج أسفلها األوامر التالية االمر التالي 

   وهو يقوم بعمل أيطار حول التحديد فعند الضغط علية تضهر لنا النافذة التاليةاألول 

   

  ة االيطار وتصبح آالتاليمنها نحدد قيم
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   وهو يقوم بتحويل الحواف الحادة إلى دائريةاألمر التالي 

   

   وهو يقوم بعمل تكبير للتحديداألمر التالي 

   وهو يقوم بعمل تصغير للتحديداألمر التالي 

 وهو يقوم بتحديد المساحة المتصلة بالتحديد بنفس اللون فلو قمنا بعمل األمر التالي 

  د آما يليتحدي

   

  فعند الضغط على هذا االمر يقوم بتحديد المساحة اللونية المشابهة للتحديد

  

   وهو يقوم بتحديد المساحة اللونية المحددة على جميع الصورةاألمر التالي 
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 هذا االمر يعطينا الحرية بالتغير على التحديد من حيث الدوران او االمر التالي 

  الخالزيادة او النقصان 

  

  هنا تحول التحديد الى مقابض يمنكننا من التعديل عليها هكذا

  

  أالن أصبح التحديد 



 
 

www.msamm.com 

  

 هما متخصصان  لحفظ او تحميل التحديد فعندما نريد ان  و االمران 

  نحفظ تحديد معين آا التالي

  

   فتظهر النافذة التالية نقوم بالضغط على 

   

   نلغي التحديد بها نكتب اسم لهذا التحديد وبعد ذلك
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   و نختار اسم التحديدفإذا أردنا إعادة التحديد نذهب الى 

  

  فيظهر التحديد آما هو

  

  

   Filtersقائمة  هي التاليةالقائمة 

 وتسمي أيضا المرشحات وهـي توجـد بشـكل          وهي القائمة التي تتيح لنا عمل تأثير على الصور        

 للبرنامج وهي آثيرة األنواع واالستخدامات ويجـدر  تلقائي مع البرنامج ويمكننا إضافة فالتر أخرى   

 حيـث ان هـذا      CMYKاالشارة ان بعض الفلتر اليمكن العمل بها مع بعض االنظمة اللونية آانظـام              

  النظام ال يعمل معه اال بعض الفلتر
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   وهو يقوم بتكرار أخر فلتر قمت باستخدامهF+Last Filter   Ctrlأول هذه الفالتر هو 

   وهو المسؤل عن استخالص جزء معين من الصورةتالي هو الفلتر ال

  

  مثال نريد تحديد الجزء الصخري من الصورة



 
 

www.msamm.com 

  

    نقوم بتعبئة هذا الجزء بواسطة 

  

   لمشاهدة العمل قبل الموافقةثم نضغط على 
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   وهو يقوم بتسيل الصورةالفلتر التالي 

  

   عديده وهو لصنع باترن لعمل خلفياتالفلتر التالي 

يجعل هذا الفلتر  ) Artistic)    Dry Brush-- Artistic –Filtersمن قائمة   Dry Brush الفلتر التالي هو 

  آأن عملك مصمم بطريقة فنية 

  بعد تطبيق الفلتر  أصل العمل
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  بعض المهارات 

  يمكنك ان تطبق هذا الفلتر على صورة ما بحيث تحدد من هذه الصورة جزء معين فقط 

  بعد تطبيق الفلتر  لمثلث هو المحددا

    

بقية الفالتر فـي هـذه المجموعـة تعنـي بتحويـل الصـورة الـى اعمـال فنيـة هـذي بعـض االمثلـة علـى هـذه                              

  المجموعة واترك الباقي الآتشافاتكم

 Colored Pencilفلتر  أصل العمل

    

 Film Grainفلتر  Cutoutفلتر 
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 Neon Glowفلتر  Frescoفلتر 

    

 يتميـز هـذا الفلتـر    ) Blur)  Gaussian Blur--Blur–Filtersمـن قائمـة   Gaussian Blurالفلتر التالي هو 

  بأنه يتيح لك التحكم في آم النعومة التي ستضيفها) مجموعة التنعيم(عن المجموعة 

 بعد تطبيق الفلتر أصل العمل

    

 Motion Blur تنعم يوحي بالحرآة من فلتر إذا لدي صورة بها حرآة آصورة سيارة فكيف أضيف لها
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 يتميز ) Sharpen)  Unsharp Mask-- Sharpen –Filters من قائمة Unsharp Mask الفلتر التالي هو 

  بأنه يتيح لك التحكم في آم التوضيح الذي ستضيفه) مجموعة التوضيح(هذا الفلتر عن المجموعة 

  

  ... ان قمت بتكبير الصورة افضل استخدام لهذا الفلتر ان تضيفه بعد

 وهي مجموعة فالتر تعنـي بعمليـة التشـويه فلـو اخـذنا علـى سـبيل المثـال فلتـر                      Distortالفلتر التالي هو    

Spherizeفهو يقوم بضغط او مط الصورة   

 بعد تطبيق الفلتر أصل العمل

    

  عند استخدام هذا الفلتر تفتح لنا الشكل التالي 

  

   سالبة فيقوم الفلتر بضغط الصورة بدل من مطها هكذاAmountماذا لو جعلنا قيمة 
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 فهو يعمل تشـويه بتـداخل الصـور المحفوظـة علـى جهـازك بصـيغة                 Displaceأما إذا استخدمنا الفلتر التالي      

Psd وهي صيغ الفوتوشوب االصلية   

 بعد تطبيق الفلتر أصل العمل

    

  

  

نالحظ هنا اننا استطعنا عمل ايطار للصورة 

ذلك بعمل تشويه لجزء معين من الصورة قمنا 

   Glassبتحديده واستخدام فلتر 

  

  بعد الفلتر  األصل
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نالحظ هنا اننا استطعنا عمل تموج للكلمة 

Msamm Lesson وهي من فلتر Shear 

  

   مفيد لعمل تموج مائيZigZagلو أردنا عمل دومه فأننا نستخدم الفلتر التالي 

  

  
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


