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 ...مقدمةال

ققرُت أن أكتب " انظر إلى إحساسك"بعد النجاح الذي حصلُته من كتابً السابق 

والذي سٌتضمن عٌادات "... مستشفى الصور"هذا الكتاب والذي أسمٌته بـ 

 اتعياد تسعة... XD"... العزل اللونً"و" األبٌض واألسود"مختلفة منها 

 ...فقط

على ... مصور ال ٌستعمل برامج المعالجة لٌجعل صوره أكثر روعةال ٌوجد 

 ...المصور أن ٌعرف ماذا ٌستخدم وماذا ٌعالج

ال نحن سنحتاج برامج تساعدنا ... كلنا نرٌد أن تكون صورنا منتهى الروعة

 +^_على ذلك 

وتأكد أن "... ^^سأحاول قدر المستطاع أن أقلل عدد صفحات هذه العٌادات

 ...فال تخفك عدد الصفحات أبدا  ... جزء كبٌر بٌن هذه الصفحاتالصور لها 

 XDوسأبدأ معكم من الصفر ألن هناك مصابون ال يجيدون هذه البرامج 

 

 

 

 لذا أرجو أن تساعدنً فً نشره, إنه لوجه هللا... هذا الكتاب لٌس للبٌع -:مالحظة
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 العٌادات

 

 الصور وقطع عٌادة تحجٌم

 وسطوع األلوان عٌادة األبٌض واألسود

 عٌادة العزل اللونً

 عٌادة إبراز عنصر أو عناصر الصورة

 عٌادة لمعة العٌن

 عٌادة اإلطار

 عٌادة البانوراما

 عٌادة السٌلوٌت

 عٌادة المؤثرات
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 فً هذا الكتاب Photoshop CS5سأعتمد على برنامج 

 

 

 <_<... والنسخة التي لدي باللغة االنجليزية

 

 

 ^______^... هٌا نبدأ
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 ...الصور وقطع عٌادة تحجٌم

 

فال ... ^_^حتى ٌتعلم الجمٌع بال أستثناء ... كما قلت سابقا  سأبدأ من الصفر

 ...!![ٌكتب درسا  غبٌا  كهذا!! ٌا له من كاتب غبً: ]تضحك وتقول

لذا سأبدأ بهذا الدرس ! ربما هنا أشخاص ال ٌجٌدون أستخدام الفوتوشوب مطلقا  

 ...البسٌط

أنا سأختار هذه " أوال  أفتح الصورة... تحجٌم الصور كما لٌس معقدا  مطلقا  

 "الصورة

 

 

 Image Sizeوأختر  Imageثم أذهب لقائمة 

 XDألختصار الدرب  Alt+Ctrl+Iأو أضغط 
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 ستظهر لك هذه النافذة

 

 

 Pixel Dimensionsفً التبوٌب 

Width ًالعرض ٌعن ...Height  أستاذ أنجلٌزي >>ٌعنً الطول>_> 

وهذه ... غٌر األرقام فً الخانة معٌنة لتتغٌر األخرى على نفس بعد الصورة

أزل عالمة ... وإذا أردت تغٌر بعد واحد فقط... ^_^... الخاصٌة مفٌدة جدا  

 Constrain Proportionsمن على " صح"

 ...لتعتمد التغٌرات OKأضغط ... وبعد أختٌار العرض والطول المناسبٌن

 

 XD... القطعاآلن جاء دور 

 (إذا كان أصدار الفوتوشوب لدٌك أنجلٌزي)أداة القطع هً موقعها على الٌسار 

 ...عموما  أضغط علٌها... وهً معروفة بهذا الشكل... وأٌقونتها هً 
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 ...كما فعلت أنا بالصورة... واآلن حدد على المكان المراد قطعه

 

 

أو أضغط الزر " دبل كلك"األٌسر ضغطة مزدوجة  الفأرة الزرب ثم أضغط

 +^_وهذه هً النتٌجة ... Cropاألٌمن ثم 

 

 

 ...^^وهنا ننتهً من زٌارة هذه العٌادة
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 عٌادة األبٌض واألسود وسطوع األلوان

 

فً هذه العٌادة سنتعلم كٌف نحول الصور من ملونة إلى األبٌض ... حسنا  

وسنتعلم كٌف ندمج ... االلوان فً الصوروكٌف نزٌد سطوع ... واألسود

 +^_...!!  الخاصٌتٌن للحصول على نتائج مذهلة

وذلك بالضغط المزدوج ... حول الصورة إلى الطبقة العادٌة... قبل كل شًء

 ...OKفتظهر نافذة أضغط ... Backgroundعلى طبقة 

 

 ...كٌف نحول الملون إلى األبٌض واألسود... أوال  

 =( ...وأنا سأختار هذه... راد تطبٌق الدرس علٌهاأفتح الصورة الم

 

 Hue/Saturationثم أختر  Adjustmentsثم لقائمة  Imageأذهب لقائمة 

 ...ستظهر لك هذه النافذة... Ctrl+Uأضغط ... أو



 عبدهللا حسن الفارسً                                              التصوٌر الفوتوغرافً                                         مستشفى الصور

Dante_uae@hotmail.com Page 9 
 

 

لذا نحن ... حرك الشرٌط األول وستالحظ تغٌر االلوان فً الصورة... واآلن

إذا غٌرته فً الوقت الحالً وال "... صفر"أجعله على رقم ... لسنا بحاجة إلٌه

 XD... تعرف كٌف تعٌده

وسترى أن الصورة أصبحت ... حرك اآلن الشرٌط الثانً إلى أقصى الٌسار

 ...لتعتمد التطبٌق OKأضغط +... ^_... لألبٌض واألسود

 ... =(وهذه هً النتٌجة

 

 ^-^.. هذا بالنسبة لألبٌض واألسود
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 ...لنجعلها زاهٌة أكثر وبارزة... زٌادة سطوع األلوان... ثانٌا  

 ...وأنت أختر الذي ترٌده... وسأطبق على نفس الصورة

 ...Ctrl+Uأضغط على ... أفتح النافذة السابقة حٌن فتحك للصورة... وما  عم

 +^_لتختصر على نفسك الطرٌق 

أو على حسب الرغبة وستالحظ ... الشرٌط الثانً إلى الٌمٌن قلٌال  واآلن حرك 

... تماما  كهذه الصورة!!... ن الصورة أصبحت زاهٌة وأكثر سطوعا  أن ألوا

فإذا أخذت الشرٌط ألقصى الٌمٌن ... فٌمكنك أن تزٌد على حسب رغبتك أنت

 XDفستتشوه الصورة 

 ...^-^وهذه نتٌجة العمل ... عموما  ضع السطوع على مزاجك

 

 =(وهنا ٌنتهً درسنا بالنسبة لسطوع األلوان !... ألٌست كذلك؟!!... جمٌلة
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 ...األبٌض واألسود بالملونة... دمج الصورتٌن... ثالثاُ 

واألمر فً غاٌة ... ٌمكننا الحصول على نتائج مذهلة حقا  بهذه الطرٌقة

 ...السهولة

 

 P:وأنا سأستخدم نفس الصورة السابقة ... أوال  نفتح الصورة المطلوبة

ونحدد ... التً ستكون فً أقصى ضمن األدوات  ثم نختار أدات التحدٌد

 ...كما فً الصورة... الصورة بالكامل

 

 

وال أعلم ما هو ... Layer via Copyونختار ... ثم نضغط بالزر األٌمن للفأرة

 <_<بالنسخة العربٌة مكتوب 

 [Xورٌح مخك  Ctrl+Jأو حدد الطبقة بدون تحدٌد الصورة وأضغط 

 ...كما فً هذه الصورة... ستظهر لنا طبقة أخرى مشابهة لألولى... عموما  
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 ...حدد الطبقة األولى كما فً األعلى وأجعلها باألبٌض واألسود

 ...أنظر إلى الصورة

 

 

 ةغٌر ملون 1والطبقة رقم  ةالطبقة رقم صفر ملون... حصلنا اآلن على طبقتٌن

ل الصورة إلى ٌطبعا  سنستخدم نفس الطرق السابقة فً تحو... كما تالحظون

 ...األبٌض واألسود

 ...تمعن بالصورة... ستجدون فً أعلى الطبقات قائمة بمختلف األوامر
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... أضغط على السهم الصغٌر بالقائمة التً فً المستطٌل األحمر

األبٌض "أوال  حدد الطبقة األولى ... وسترى العدٌد من األوامر

 ...ثم أختر ما تشاء من القائمة الموجودة"... واألسود

 

ٌمكنك ... كما تشاهدون فً القائمة Linear Lightأنا أخترت 

ففً هذه ... ر ما ٌعجبك من التأثٌرات واألوامرٌاالتغٌر وأخت

من رائعة التً تشاهدها على القائمة سر أغلب التصامٌم األكثر 

 ....هذا إن لم تكن كل التصامٌم... XD... األنترنت

وستالحظ الفرق الكبٌر فً  Color Burnجرب أختر 

وستجد الفرق البسٌط فً  Overlayأو أختر ... الصورة

 ...هذه القائمة له خاصٌته الخاصة لكل أمر فً... الصورة

 

 

 +^_وهذه نتٌجته ... عملً المتواضعل Linear Lightأنا أخترت ... كما قلت
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... تعلمنا ثالث طرق لكٌفٌة معالجة الصور... ^^هنا ننتهً من هذه العٌادة

وأعرف أٌضا  أنها سهلة وأغلبكم ٌعرف هذه ... أتمنى أن تكون مفٌدة بالفعل

 ...الطرق وٌراها سخٌفة جدا  

 ...ولكنً متأكد كل التأكٌد أن هناك من ٌحتاج هذه المعلومات

 

 ^________^دعونا اآلن ننتقل إلى العٌادة التالٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبدهللا حسن الفارسً                                              التصوٌر الفوتوغرافً                                         مستشفى الصور

Dante_uae@hotmail.com Page 15 
 

 ...عٌادة العزل اللونً

 

... هناك الكثٌر ال ٌعلمون كٌف ممكن أن نعزل لونا  معٌنا  عن باقً األلوان

وأقصد بالعزل اللونً أي أن تجعل الصورة أسود وأبٌض وفٌها كائن واحد أو 

أنظر إلى ... وحتى ٌفهم الجمٌع قصدي... الحقٌقًعدة كائنات تكون على لونها 

 "^^... هذه الصورة

 

 

 ^__^... سأشرح فً هذه العٌادة كٌف سنعالج مثل هذه الصور... حسنا  

 

... حول الصورة إلى الطبقة العادٌة ...أفتح الصورة المراد عزل بعض كائناتها

فتظهر نافذة أضغط ... Backgroundوذلك بالضغط المزدوج على طبقة 

OK... 

 Layerوأختر حدد الصورة بالكامل بأداة التحدٌد ثم أضغط الزر األٌمن للفأرة 

via Copy ... وذلك لصنع طبقتٌن تماما  كما فعلنا فً العٌادة السابقة^-^ 
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 XDلنختصر على أنفسنا  Ctrl+Jأو أضغط 

واألسود كما فعلنا فً حول الطبقة األولى والتً هً باألعلى إلى اللون األبٌض 

 ...العٌادة السابقة

 

 

ٌجب أن تكون الصورة األبٌض واألسود أعلى الطبقة ... مالحظة مهمة جدا  

 XD... خصوصا  فً حالة العزل اللونً... الملونة

 

 Xp... والموجودة ضمن أدوات الفوتوشوب نختار أداة الممحاة ... واآلن

ثم نضغط ... نأتً إلى الطبقة األبٌض واألسود والتً هً فوق الطبقة الملونة

على الصورة الزر األٌمن للفأرة لتظهر لنا نافذة تساعدنا على التحكم بالممحاة أو 

 ...الفرشاة
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لشفافٌة  Hardness األخضرو... لتكبٌر حجم الممحاة Size األحمرالمربع 

جرب وضع الشرٌط فً أقصى الٌمٌن وأستخدم الممحاة وستجدها ... الممحاة

ثم جرب وطع الشرٌط فً أقصى الٌسار ... تمحً بدون أي أطراف شفافة

وأما ... أو شفافة"... بلور"وأستخدم الممحاة وسترى أن أطرافها أصبحت 

 .ن نستخدم الدائرةوٌستحسن أ... ففً شكل الممحاة أو الفرشاة األزرقالمستطٌل 

نمسح الجزء المطلوب إظهار ... بعد أختٌارنا المقاسات المناسبة... عموما  

 ...أنظر إلى الصورة+... ^_... لونه

 

فقط لو فهمت الدروس ... لٌس بمعقد أبدا  "... ^_^... هكذا هو العزل اللونً

 ...السابقة ستطبق هذا الدرس بسهولة

 

 [X... ها نحن ننتهً من العزل اللونً

 ...المزٌد من الشرح أتمنى أن ٌكون كل شًء وااضح وال ٌحتاج إلى
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 عٌادة إبراز عنصر أو عناصر الصورة

 

وهذه ... أو عدة كائنات... فً هذه العٌادة سنتعلم كٌف نبرز كائن معٌن معٌن

 !!الطرٌقة تشبه العزل اللونً قلٌال  ولكنها تعطً نتائج أروع

 XD... عموما  فالنبدأ... طرٌقة تنفٌذها مختلفة تماما  عن باقً العٌادات

 

 وأنا سأختار هذه الصورة=[... أفتح الصورة المراد عالجها فً هذه العٌادة 

 

 

وذلك بالضغط المزدوج على طبقة ... حول الصورة إلى الطبقة العادٌة

Background ... فتظهر نافذة أضغطOK...  تماما  كما فعلنا فً العاٌادات

 +^_السابقة 
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أختر ... أي مكان الطبقة الرئٌسٌة ستجد عدة قوائم Layersفً نافذة ... اآلن

 ...منها الدائرة الصغٌرة كما هً موجودة فً الصورة

 

 ^_^كما بالصورة  Photo Filterأختر منها ... أضغط علٌها تظهر لك قائمة

 

 

 ....بٌن نوافذ الطبقات... سٌظهر لك تبوٌب آخر
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وأجعل الحجم ... أضغط على المربع البرتقالً وأجعله باللون األسود... اآلن

Density  وستالحظ أن الصورة أصبحت أبٌض وأسود... 111حتى  25من ...

وإن لم , إذا أختفت Layersوأرجع إلى الطبقة األولى بالتضغط على تبوٌت 

 ...أنظر إلى الصورة... وإذا لم تعرف أٌن هً... ^^تختفً فهذا جٌد

 

 ... =[أضغط علٌها لتجد أن هناك طبقة أخرى قد ظهرت وهً طبقة الفلتر

 

 

ثم نضغط على ... وهً موجودة ضمن األدوات اآلن نستخدم الفرشاة 

والتً عن طرٌقها ٌمكننا التحكم ... الصورة بالزر األٌمن للفأرة لتظهر لنا نافذة

 ^.^ونختار المقاسات المطلوبة على حسب رغبتكم  ...أكثر بالفرشاة أو الممحاة

 



 عبدهللا حسن الفارسً                                              التصوٌر الفوتوغرافً                                         مستشفى الصور

Dante_uae@hotmail.com Page 21 
 

 ...علٌنا أن نجعل لون أسود!!... وشًء مهم

 

أي نختارها و فً الصورة نلون العنصر أو الكائن ... ونحدد على طبقة الفلتر

 ...كما بالصورة... الذي نرٌد أبرازه

 

 

 ...وسنرى أن طبقة الفلتر قد تلونت باألسود

 

 

ونصنع منها نسخة أخرى بالطرٌقة ..  Layer 0... نتجه للطبقة السفلٌة... اآلن

 Ctrl+Jأضغط ... أو ألختصار المهمة... التً أستخدمناها فً العٌادات السابقة

 ...ستنتج لنا طبقة أخرى للصورة األصلٌة
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 طبقتان للصورة األصلٌة وتعلوها طبقة الفلتر... باألعلىتماما  كالصورة التً 

واآلن تأكد من تحدٌدك للطبقة الوسطى والتً هً نسخة من الرئٌسٌة وأتجه 

 Overlayإلى  Normalوغٌر من  للقائمة أوامر الطبقات 

 +^_... والنتٌجة

 

 

 XDستالحظ االختالف فً الصورة حٌن تعالج الصورة فً هذه العٌادة 

 ^____^... ننتهً من درسنا الجمٌل وسننتقل إلى عٌادة آخرىوهنا 
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 عٌنالعٌادة لمعة 

 

" البورترٌه"فهً تجعل صور الشخصٌات ... أخٌرا  أتٌنا إلى هذه العٌادة المهمة

السابق  ًكتابف نعالج هذا النوع من الصور فً فأنا لم أشرح كٌ... أكثر روعة

 (...انظر إلى إحساسك)

 أقصد الصورة هاهاهاهاهاهاخهعثابشاعب... ^)^شرٌح الجثة لذا دعونا نبدأ بت

 

 ^.^نفتح الصورة المراد معالجتها وأنا عن نفسً سأختار هذه الصورة 

 

 

ثم دقق جٌدا  إلى ... نحول الصورة إلى طبقة عادٌة كما فعلنا فً باقً العٌادات

 ...إذا كانت بحاجة إلى زٌادة سطوع األلوان أم ال... الصورة

 ... =(سأزٌد سطوع صورتً قلٌال  وأنا 
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أختر أداة الحالوة كما ... أصبحنا اآلن جاهزون لزٌادة اللمعة فً العٌن... حسنا  

وفً األعلى سترى ...  Dodge Toolأال وهً ... ^.^ٌسمٌها بعضنا 

فهو الذي سٌزٌد ... 15أو  21أجعله  ... شرٌط نسبً صغٌر

 XD... اللمعة كما سنرى اآلن

حتى تقرب الصورة أكثر + ٌعنً أضغط كنترول مع ... "+"+Ctrlأضغط على 

ثم أستخدم أداة الحالوة فً العٌن سترى كٌف تزٌد اللمعة فً ... لكً تزٌد اللمعة

 ^.^... العٌن

أضغط بالزر األٌمن بالفأرة على الصورة , وإذا كانت الحالوة أكبر من العٌن

 ^)^ ...كم فً الحجم تماما  كالفرشاة والممحاةلتتح

أضغط "... holdٌعنً ال تسوي "أضغط على العٌن ولكن ال تستمر بالضغط 

وسترى كٌف تزداد "... XDضغطة ورا ضغطة "على العٌن بشكل مزدوج 

طبعا  ٌجب أن تكون هناك لمعة باهتة فً العٌن واألداة تقوم بزٌادتها ... اللمعة

 <_<... فلن تتمكن من زٌادة لمعة فً عٌن ال ٌوجد بها لمعان أصال  

 

 ^-^... بعد زٌادة اللمعان... أنظر إلى الصورة اآلن

 

 

ثم إذا ... وأفعل نفس الطرٌقة للعٌن األخرى حتى تحصل على عٌنٌن المعتٌن

 ...حولها إلى األبٌض واألسود ...أردت أن تجعل الصورة أكثر جماال  
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 ...إذا أردتها ملونة دعها ملونة... طبعا  هً على حسب رغبتك

 +...^_الصورة األجمل بأعتقادك ما هً 

  

 

 "^_^... واألمر ٌعتمد علٌك... وٌمكنك أن تقوم بعزل لونً للعٌنٌن

فقط ٌحتاج إلى القلٌل من ... األمر سهل ولٌس معقدا  ... هنا ننتهً من لمعة العٌن

 ...التدرٌب على البرنامج

 

 <×لننتقل إلى العٌادة التالٌة 
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 عٌادة اإلطار

 

من عنوان العٌادة أعتقد أن الجمٌع أدرك أنها تخص اإلطارات وكٌف ممكن أن 

وال ٌوجد أي نوع ... فاألمر سهل جدا  ... ال علٌكم... ... نضعها على صورنا

 [ "×الفوتوشوب ما ٌقصر ... " من التعقٌد

 

وطبعا  هناك ... ٌطاراتسأشرح كٌف نضع ثالث أنواع من اإل... فً هذه العٌادة

على حسب خبرتً فً ... سأشرح بطرقً الخاصة... ع اإلطاردٌدة لوضطرق ع

 ...الفوتوشوب

 النوع األول

 =(وأنا سأختار الصورة السابقة ... نفتح الصورة
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ثم أضغط ... إلى طبقة عادٌة Backgroundال تنسى أن تحول الصورة من 

 الموجود ضمن قوائم الطبقة تحت  FXعلى رمز 

 ^_^... وهذه هً نافذته Strokeأضغط علٌها وأختر الخٌار األخٌر 

 

 

ولو ... سمك اإلطار Size األحمر.. ^ .^قسمت األوامر إلى عدة مستطٌالت 

ٌستحسن أن تزٌد هذا ... كانت صورتك فٌها عدد كبٌر جدا  من البكسالت

 ...اإلطارالشرٌط كً تبرز 

خارجً ... وهناك ثالث خٌارات... موقع اإلطار Position األخضر

Outside ... ًوداخلInside ... ًونصفCenter ...وبما أنه إطار للصورة ...

فلن تتمكن رؤٌة اإلطار لو ... هو أختٌارنا Centerأو  Insideٌجب أن ٌكون 

 ...Outsideأخترت 

ر أي أمر ٌمكنك أختٌا... وهً نفسها أوامر الطبقات... Blend Mode األصفر

 ...مما ٌظهر اإلٌطار بصورة جمٌلة لو كانت الصورة ملونة... ^-^... ٌعجبك
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إذا قللت الشرٌط ستحصل على إطار ... وهً الشفافٌة... Opacity الزهري

 ... =(شفاف

 ...وهو لتغٌر لون اإلٌطار... Color األزرق

 +^_وهذه الصورة هً نتٌجة هذه العملٌة 

 

 

 

ربما قد ٌرغب بعضنا فً ... باإلطار الجانبً بعضناقد ال ٌرغب ... حسنا  

 ...^-^... اإلطار الداخلً

 

 

لكن لٌست الصورة  حددها بأداة التحدٌد ... حٌن تفتح الصورة... دعونا نبدأ

 ...بل داخلها بقلٌل... كاملة
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 ... =(شاهد الصورة لتفهم

 

لٌنسخ  Layer via copyالزر األٌمن للفأرة ثم  ثم أضغط على مكان التحدٌد

وأختر  FXثم أضغط على اٌقونة ... =[.. الجزء المحدد على شكل طبقة

Stroke وستالحظ ظهور إطار أسود داخل ... باألعلى التً شرحنا نافذته

واعتمد ^_^ ... وغٌر االعدادات على حسب رغبتك وذوقك... الصورة

 ...عملك
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 ...األولهذا بالنسبة للنوع 

 

 النوع الثانً

وأختر هذه المرة  FXاضغط على الرمز  فنتٌجته تختلف  الثانًأما النوع 

Inner Glow ...وستظهر لك هذه النافذة... 

 

وقد شرحته فً  Blend Mode... فٌه أربع أوامر وهم... Structure األحمر

, ٌجعل اإلطار وكأنه حبات رمل Noise... الشفافٌة Opacity... النوع السابق

والمربع الصغٌر هو ... XDغٌر فً األرقام عن طرٌق الشرٌط وسترى الفرق 

فقط ضع الكرة الزرقاء ... وإما عن المستطٌل فٌه أشكال مختلفها... لون اإلطار

 ^.^... فً الثانٌة وغٌر الشرٌط وستالحظ الفروق فً الصورة

وهو حدة  Technique... وهم رفٌه أربع أوام... Elements األخضر

 Centerجرب وأختر ... هو مصدر أنطالق األشعة Source... اإلطار

 ...سمك اإلطار Size... هو كثافة اإلطار Choke... وسترى ما أرمً إلٌه
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... أشكال اإلطار Contour... فٌه ثالث أوامر وهم... Quality األزرق

Range مستوى اإلطار ...Jitter ال أعرف ما وظٌفته^^..." 

 

 OKثم أعتمد بالضغط على ... ضع األوامر على حسب رغبتك

 +^_وهذه نتٌجتً 

 

 

 !ألٌس كذلك؟^^ أمور جمٌلة تجعل صورنا أجمل... الثانًوهذا كله للنوع 
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 النوع الثالث

 ...جهدا  ألنه ال ٌأخذ منك ... وأعتقد أنه أسهل األنواع... الثالثدعونا نبدأ بالنوع 

 XD... وكالعادة سأختار نفس الصورة السابقة... أفتح الصورة

 

ثم أضغط على الصورة زر الفأرة األٌمن لتظهر لك ... أختر أداة الفرشاة 

على حسب  كبٌرةوأجعل حجم الدائرة ... وأختر الشكل الدائري... نافذة التحكم

... OKثم أضغط  ...إلى أقصى الٌسار" Hardness"وأجعل البلور ... رغبتك

 !!أحلف بس>> أنا دائما  أختار األسود... وأختر لون الفرشاة المناسب

 

ط وأضغ من الخارجتلمس جدار الصورة " الفرشاة"واآلن أجعل حافة الدائرة 

ثم مرر " ٌعنً تم ضاغط علٌه"على زر الفأرة األٌسر وأنت مستمر بالضغط 

وبعد أن تكمل ... الصورة بالفرشاة حول الصورة وتأكد أنك قرٌب من حافة

 +...^_دورة كاملة ستكون النتٌجة هكذا 
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وٌمكنك أٌضا  أن تجعل اإلطار ضبابً على شكل دائرة بتدوٌر الفرشاة حول 

 = [وهذه هً النتٌجة ... الصورة
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وتعلمنا فٌها كٌف ٌمكننا وضع إطار لصورنا ... ها نحن ننتهً من هذه العٌادة

 ...أن تكون الشروح واضحة أتمنى^,^ ... بعدة طرق

 

 ...دعونا ننتقل إلى العٌادة القادمة
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 عٌادة البانوراما

 

فً هذه العٌادة سنتعلم كٌف ٌمكننا أن نعالج الصور المتتالٌة لنصنع منها صورة 

 ...طبعا  هناك كامٌرات لها هذه الخاصٌة وهناك ال... عرٌضة أو طوٌلة

 

وٌجب أن تكون نهاٌة كل صورة ... عدة صور متتالٌةعلٌك ألتقاط ... أوال  

 ...كهذه الصور... إال الصورة األخٌرة طبعا  ... مشابهة لبداٌة الصورة التالٌة

 

أو من االعلى حتى األسفل أو ... وٌمكن أن ٌكون من الٌسار أو الٌمٌن أو العكس

 ...العكس
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وأختر قائمة  Fileثم أذهب للقائمة , برنامج الفوتوشوب افتح, بعد جمع الصور

Automate  ومن هذه القائمة أخترPhotomerge 

 

 

 ...ثم أختر الصور Browseوأضغط على ... ستظهر لك هذه النافذة
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وأنت أختر ما ٌناسب ... Autoنظام الـ  Layoutأنا أخترت من نافذة 

 ^,^... صورك

 ...لٌبدأ دمج الصور OKوأخٌرا  أضغط 

 

 O_oوقد ٌستغرق بضعة دقائق ... طبعا  ستنتظر حتى ٌكمل الدمج

 

وكل صورة من صور ... وبعد أن ٌنتهً الدمج ستحصل على صورة كهذه

 ...البانوراما أصبحت على شكل طبقات تكمل كل طبقة الطبقة السفلٌة

 

هب لقائمة وحتى تخفً تلك الشقوق أذ... ستعثر على شقوق بٌن كل صورة

Layer  ( ^^!خٌار وال جزر؟)وأختر الخٌار"Flatten Image  حتى ٌدمج كل

 Backgroundالطبقات فً طبقة واحدة فقط بأسم 

 

أي انك ... واقطع الصورة متجنبا  الزوائد... أختر أداة القطع ... واآلن

 XDستقطع على شكل مستطٌل طوٌل بدون ان تظهر تلك الزوائد العدٌمة الفائدة 
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 +^_... ستحصل على هذه النتٌجة... وبعد القطع

 

 

 

إن كنت ... على حسب ما خططت له مسبقا  ... ستكون صورة عرٌضة جدا  

أي أن البرنامج ... االسفل أو من االعلى حتى... ستصور من الٌمٌن حتى الٌسار

 ^.^سٌقرأ الصور وٌعرف تكملتها من الصورة السابقة 

 

 XD... دعونا نطٌر إلى التً بعدها هنا ننتهً من هذه العٌادة
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 عٌادة السٌلوٌت

 

... الجمٌع بالتأكٌد أو الذٌن قرأوا كتابً السابق ٌعرفون هذا النوع من التصوٌر

وٌجب على الضوء ... الذي ٌتطلب إضاءة منخفضة حتى تضبط معنا الصورة

رؤٌة ال ٌمكن ألحد منا " ظل"حتى ٌظهر على شكل ... أن ٌكون خلف الكائن

بل ٌمكن رؤٌة ... ال ٌكون الكائن مظلما  , فً بعض األحٌان... عموما  ... مالمحه

 "-_-... مالمحه بسهولة

 

 ...كهذه الصورة

 

 

 XDاألمر بسٌط جدا  !... كٌف ٌمكننا أن نعالج هذه الصورة؟
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 كما بالصورة... Ctrl+Jأوال  نقوم بنسخ الطبقة بالضغط على 

 

إلى  Normalمن   للطبقة المنسوخة رثم نغٌر فً قائمة األوام

Overlay 

 ^)^... كهذه الصورة... وستالحظ الفرق

 

 

 

قم ... لذا فً الطبقة المنسوخة... سترى أن الكائن ال ٌزال ممكن رؤٌة مالمحه

 Ctrl+Uبالضغط على 
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 ...كما بالصورة... مثال   45إلى  Brightnessوقم بتقلٌل الـ 

 

 

مما ٌساعدنا ذلك فً تقلٌل ... أكثر سوادا  ة أصبحت وسترى أن الصور

 !...ولكن ال ٌمكنك أن تقلل البرٌق حتى سواد الصورة... الوضوح

 ...نسخة ثانٌة وأجعلها بالوسط" األولى"قم بنسخ الطبقة االصلٌة ... لذا

 

 

حتى تتغٌر  Overlayإلى  Normalثم غٌر قائمة االوامر للنسخة من 

 ...وٌصبح الكائن أكثر سوادا  ... الصورة
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 Xp... كهذه الصورة

 

 

قم بالضغط على النسخة الجدٌدة  %100حتى تحول الكائن إلى شكل ظلً 

Ctrl+U ... وقلل البرٌقBrightness   حتى ٌسود الكائن تماااما  ... قلٌال 

 

 +_^والنتٌجة النهائٌة 
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هً لٌست معقدة جدا  ... ^,^... مفٌدة لبعضكم حقا  أتمنى أن تكون هذه العملٌة 

 ...وستفهم هذا االسلوب بسرعة لو عرفت كٌف تنفذ الدروس السابقة

 

دعونا ننتقل إلى عٌادات أكثر ... انتهٌنا من عٌادة الشكل الظلً... اففففف

 ...تطورا  
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 عٌادة المؤثرات

 

...  ...التً تجعل صورنا جمٌلة جدا  ... سنتكلم هنا عن ثالث أنواع للمؤثرات

 !!O_oاحلف >> !!أجمل حتى من ملكة جمال العالم

 

وسأترك لك تعلم ... سأشرح فً هذه العٌادة ثالثة انواع من التأثٌرات... حسنا  

 ... بنفسك عن كٌفٌة تطوٌر صورك لألفضلالباقً والبحث 

 

 عزل كائن عن الصورة -:النوع األول

 

 ^-^وأنا اخترت هذه , المراد عزل كائنهانفتح الصورة 
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والذي عن طرٌقه ٌمكننا تحدٌد الكائن   Lasso Toolنستخدم أداة ... اآلن

 ...كما بالصورة... نختاره ونحدد على الكائن... =(... بحرٌة

 

 Modifyباألعلى وأختر منها قائمة  Selectاذهب للقائمة ... وحتى نضبط أكثر

وستظهر هذه  Shift+F6ولألختصار أضغط على ... Featherوبعدها اختر 

 ...النافذة

 

 OKوأضغط ... 51وٌستحسن أن ٌكون ... ضع الرقم الذي ٌعجبك

 ... =[وستتحسن دائرة التحدٌد
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حتى ٌنسخ  Layer via copyاآلن أضغط على التحدٌد زر الفأرة األٌمن وأختر 

 ...مثل الصورة... المحدد فً طبقة أخرى

 

 Ctrl+J... هب طبقة الصورة األصلٌة وانسخ منها نسخة أخرىاآلن اذ

 

وأختر  Brush Strokesثم لقائمة  Filterاذهب إلى قائمة ... فً الطبقة الجدٌدة

Dark Strokes فتتغٌر الطبقة... 
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 +^_... وهذه هً النتٌجة OKثم أضغط على 

 

 

 

وهنا ... وكأنه مرسوموالباقً صار "... ^^بزمه"انظر كٌف عزلنا هذا الكائن 

 =( ...ننتهً من التأثٌر االول للصور
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 HDRتأثٌر الهدر  -:النوع الثانً

 

وما سنفعله اآلن ... ٌجعل تفاصٌل الصور دقٌقة جدا  ... هذا التأثٌر جمٌل جدا  

هناك برامج اخرى افضل من فوتوشوب فً هذا التأثٌر ... لٌس بهدر احترافً

 ... =(التصوٌر فقطوهً مختصة لهذا النوع من 

 

 ^^...وانا سأفتح هذه... أفتح الصورة المطلوبة

 

 

ثم زد سطوع الطبقة الجدٌدة األولى إلى ... أصنع نسختٌن للطبقة... قبل البدء

طبعا  بعد ... واترك الطبقة األصلٌة بدون أي تغٌرات... 31واألخرى  21

 نفٌذ هذه الخطوات علٌك أن تكون قادرا  على ت... قراءتك للعٌادات السابقة

 HDRثم نختار  Adjustmentsوبعدها لقائمة  Imageثم نذهب للقائمة 

Toning ...وستظهر هذه النافذة... 
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 ^_^حتى ٌبدأ دمج الصور ببعضها فً صورة واحدة  Yesأضغط على 

 

 ...ثم ستظهر لك هذه النافذة

 

 

 

 "^^عبارة عن قائمة بعدة نماذج جاهزة ٌمكنك استخدامها  Preset األحمر

قوة  Strength... زاوٌة الشعاع Radius... فٌه شرٌطٌن Edge Glow البني

 ...الشعاع
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 -:وهً كالتالً, فٌه خمسة أشرطة... Tone & Detail البرتقالي

- Gamma  ..اللمعان والبهتان 

- Exposure  ..تعرٌض اإلضاءة 

- Detail .. إبراز التفاصٌل 

- Shadow  ..إبراز الظل 

- Highlight  ..إبراز اإلضاءة فً البقع الحساسة فً الصورة 

 

وهً ألبراز االلوان بطرٌقة ال  Vibrance... وفٌه شرٌطٌن Color األخضر

 ...السطوع Saturation... ^^أعرف كٌف أوصفها

أنا وضعت ... وستتعرف وظٌفة كل منهم" ٌعنً خبص"جرب وألعب باألشرطة 

 +_^وهذه هً النتٌجة ... نفس االعدادات فً الصورة السابقة

 

وهناك دروس أخرى لهذا النوع وكما ذكر أن هناك ^^ هنا ننتهً من هذا التأثٌر

 ...برامج أخرى أٌضا  
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 Dramatic Grittyتأثٌر الرمل  -:النوع الثالث

 

ٌجعل الصور ... هذا النوع من التأثٌر ٌضٌف لمسة فنٌة رائعة على الصور

وهذا  ...انا متأكد... ستدهشك النتائج... ^_____^وكأنها مرسومة بالرمل

 ...أو صور الشخصٌات... التأثٌر ٌنفع كثٌرا  للبورترٌه

 

 عموما  لنبدأ 

 <_<الحبٌبصورته >>وأنا سأختار هذه الصورة... أوال  نفتح الصورة

 

 

حٌث سٌصبح لنا ثالث طبقات ... نقوم أوال  بصنع نسختٌن إضافٌتٌن للصورة

 ^,^... كما فعلنا بالتأثٌر السابق
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 Hightوبعدها  Otherثم للقائمة  Filterثم نأتً بالطبقة الوسطى ونذهب لقائمة 

Pass ...ستظهر لنا هذه النافذة... 

 

وبعدها نغٌر أمر  OKكما بالصورة ثم نضغط ... بكسالت Radius 5ونضع للـ 

ثم نأتً إلى الطبقة الثالث العلوٌة ... Overlayإلى  الطبقة 

وستكون  Overlayونحولها إلى االبٌض واالسود ثم نغٌر أمر الطبقة إلى 

 ...الصورة هكذا

 

 Flattingثم  Layerثم ندمج الطبقات فً طبقة واحدة بالذهاب إلى قائمة 

Image 
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ثم نقوم نقوم بنفس ... من الطبقة المدموجة أصنع نسخة أخرى منها... واآلن

 "^__^ Ctrl+Fأو أضغط ... High Passالعملٌة السابقة أال وهً 

 Overlayأجعل أمر الطبقة المنسوخة إلى ... وأخٌرا  

 

 +^_وهذه هً النتٌجة 

 

 

 ..؟؟=(...ألٌست النتٌجة راائعة 

 "^^وهً آخر عٌادة فً هذا المستشفى... من هذه العٌادةوهنا ننتهً 
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 الكوالٌس

لم أكن أعلم أنه ... والحمد هللا على كل حال

سٌكون فً مخٌلتً نجمة تضًء بهذا 

انظر "فبعد أن كتبت الكتاب السابق ... الكتاب

, الذي كان سببه أحد أصدقاءي" إلى إحساسك

ة أشتد ضٌاء النجمة حتى تنٌر لً طرٌقا  لكتاب

فنجاح الكتاب السابق كان ... هذا الكتاب

 .السبب الرئٌسً لضٌاء نجمة هذا الكتاب

 

فقد ... كان الموضوع ٌستحق الدراسة قبال  

خططُت أن أجعل نظام وسٌاقة هذا الكتاب 

... على شكل مشفى كبٌر فٌه عدة عٌادات

وذلك حتى أجعل القارئ والمتعلم ٌتخٌلون 

 !فى حقٌقًأنهم ٌعالجون هذه الصور فً مش

 ...ال أعلم إن كنُت وفقُت فً هذا أم ال

 

أستغرق منً تعبٌد طرٌق الكتاب أسبوع واحد 

وذلك ألن جمٌع ... من تخطٌط وكتابة

العٌادات كانت على حسب خبرتً فً برنامج 

" عٌادة أبراز العناصر"أما ... الفوتوشوب

 ...فكانتا من اإلنترنت" عٌادة المؤثرات"و
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 ...ٌمكنكم عن طرٌق برٌدي اإللكترونً... واالستفساراتللمراسلة 

Dante_uae@hotmail.com 

 

 ...فٌمكنك ذلك بزٌارة مدونتً... إن أردت معرفة باقً كتاباتً

http://dante2uae.maktoobblog.com/ 

 وٌمكنك زٌارة ألبوماتً إن أردت مشاهدة صوري

alfarsi/albums-http://my.opera.com/abdullah/ 

 www.kutub.info/libraryستجدون هذا الكتاب فً موقع كتب أٌضا   و

 -(:الصورة األخٌرة+ النتائج + الشرح )عدد الصور المستخدمة فً الكتاب 

 ...صورة 82

 

 14: رقم الكتاب بٌن كتاباتً

 2111-1-25: تارٌخ أنتهائً من الكتاب

 

 أخوكم عبدهللا... شكرا  على حسن قراءتكم وأتمنى لكم المزٌد من التألق

 

 

 مت حبمد اهلل

mailto:Dante_uae@hotmail.com
http://dante2uae.maktoobblog.com/
http://my.opera.com/abdullah-alfarsi/albums/

