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Objectives

الطبقاتعلىالتعرف❑

األدواتشريطعلىالتعرف❑

اهداف المحاضرة
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(Layers)الطبقات 

بقات ؟اذا ما هي الفائدة من هذه الط, ( الليزر ) الطبقات كل تصميم نعمل عليه في برنامج الفوتوشوب يتكون من مجموعة من ❑

oيجبذلكل,أجزائهأحدعلىاو,التصميمعلىتعديالتايةإدخالعلىيساعدنااو,لنايسمحماهوالتصميمفيالطبقاتوجود

األجزاءعلىيدبالتحدو,التصميمفيبسهولةالتغييرنستطيعحتى,الطبقاتمنمجموعةعلىموزعةأجزاءفيالتصميموضع

.بهاالتغييرنودالتي

1الشكلفيفيتعليمهتمالذيالمكانهيLayersالطبقاتنافذة➢

أنيجبلذا,الطبقاتمنمجموعةمنتتكونالتصميمفيالصورةأن➢

ديدجعنصرايإضافةقبلالتصميمالىجديدةطبقاتبإضافةنقوم
للتصميم

الطبقات نافذة : 1الشكل 
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,األحمرباللونعلممكانتجدأسفلهافي2بالشكلمبينهوكماو❖
.للتصميمجديدةطبقةإضافةيتمعليهبالضغط

,بحذفهاومنقالطبقةالىالحاجةعدمفعندالطبقةإنشأكيفيةتعلمناكما❖

كاآلتيالحذفيتمو

.حذفهانريدالتيالطبقةتحديد•

حمراألباللونتعليمهتمالذيو,الصورةأسفلالحذفزرالىنذهب•

.المهمالتسلةمكان

وYesزرعلىبهانضغطنافذةتظهرالحذفزرعلىالضغطبعد•

.الطبقةحذفيتمبذلك

(Layers)الطبقات 

اضافة طبقة جديدة: 2الشكل 

حذف طبقة: 3الشكل 
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؟الطبقاتلملفاألهميةما,الطبقاتملفانشأء❑

عنصرأليةبسهولالوصولعلىيساعدمما,التنظيمعمليةفيأساسيبشكليفيدالطبقاتملف❖

او,كتبالأغلفةتصميمفيكما,الكبيرةالتصميماتحالةفيأهميتهتظهرو,التصميمفي

.المواقع

الملفبرسمةهوواألحمرباللونتعليمةتمزرالصورةأسفلفينجد4الشكلالىبالنظر❖

.للعناصرالمختلفةالطبقاتإنشاءيتمداخلهفيوالمعتادة

يجعلراكثاوعنصرينبينالربطأنحيث,الدقةو,التسهيلفييساعدالطبقاتبينالربط❑

العناصرباقيتتحركالعنصرتحريكفعند,واحدةطبقةفيكانتلوكماالعناصرمعالتعامل

.هيكماالعناصربينالمسافاتتظلو,اإلتجاهبنفس

(Layers)الطبقات 

انشاء ملف الطبقات: 4الشكل 

الربط بين الطبقات: 5الشكل 
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؟الربطيتمكيف❑

6الشكلفيكماالثانيةالطبقةو(ctrl)زرعلىثماألولىالطبقةعلىنضغط❖

باللونمهتعليتمالذيهووالطبقاتبينالربطزريفعلالطبقاتتحديدبعد❖

.الربطعمليةتتمعليهبالضغطواالحمر

بوطةالمرالطبقاتعليالخطواتنفسنعيد,الربطإلغاءاوفكاردنااذاو❑

.7الشكلفيكماالفكفيتمالربطزرعلىنضغطو

(Layers)الطبقات 

تحديد الطبقات والربط بينها: 6الشكل 

تحديد الطبقات المربوطة وفك الربط: 7الشكل 
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(Layer style)نمط الطبقة ❑

المعلمرالزيمثلو,العناصرعلىإستخدامهايمكنالتيالتأثيراتمنمجموعةتمثلهيواألنماطمنمجموعةالبرنامجفييتوفر❖

.األنماطزر8الشكلفيباألحمر

الموجودةراتالتأثيعلىالتعرفتستطيعالتجربةمعو,بينهالإلختيارالمتاحةباألنماطقائمةتظهراألنماطزرعلىالضغطبعد❖

Drop)االحمرباللونالمعلمالخيارسنختارللتجربةو,9الشكلفيكما,بالقائمة shadow)9الشكلفي

(Layers)الطبقات 

التأثيرات الموجودة: 9الشكل زر األنماط: 8الشكل 
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Drop)إختيارعلىالضغطعند❑ shadow)تظهر

عندو,النمطفيللتحكمالرقميةبالقيمجديدةقائمة

الىالحاجةعند(Ok)زرعلىالضغطيتماإلنتهاء

يفباألزرقالمعلمالمستطيلهناكالنمطتغيير

اآلخرالجانبو,األنماطلتغيير10الشكلجانب

لمتابعة10الشكلفياألحمرباللونمعلممربع

.النسبمقيتغيرحسبتتمالتيالتغييراتوالنمط

(Layers)الطبقات 

قائمة القيم الرقمية للتحكم في النمط: 10الشكل 
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.أخرىطبقةفياللصقوالنسخواإلخفاءوللتعديلقابلةالسابقةالخطوةفيعملهاتمالتياألنماط❑

اإلخفاءوالتعديل–:اولً ➢

حموضهوكما,الطبقةعناصرضمنالنمطيظهرالنمطتكوينبعد•

عليالضغطيتمالتعديلألجلو,11الشكلفياألحمربالمستطيل

.بالتعديلنقومثم,مرتينالنمط

فياألزرقباللونتحديدهتمالذيالعينرمزالىفنذهبلإلخفاءأما•

مرةهإلستعادتو,النمطيختفيثمعليهاالضغطيتمو,11الشكل

.العينعلىثانيةالضغطيتمأخري

(Layers)الطبقات 

التعديل واألخفاء: 11الشكل 
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.أخرىطبقةفياللصقوالنسخ–:ثانيًا➢

يتمثم,الطبقةتعليميتمو,نسخةالمرادالنمطتضمالتيالطبقةالىنذهب•

Copyإختياريتمالقائمةظهورعندو,للماوساأليمنالزرعلىالضغط

layer style12الشكلفيكما.

النسخ في طبقة أخرى : 12الشكل 

الضغطمثبتعليمهانقوموبهاالنمطلصقسيتمالتيالطبقةالىنذهبثم•

Paste)نختارااليمنالماوسزرعلى layer style)إدراجيتمبذلكو

.الطبقةفيالنمط

اللصق في طبقة أخرى : 13الشكل 

(Layers)الطبقات 
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(Layers)الطبقات 

التأثيرات او اللمسات النهائية للطبقات او للتصميم❑

منمجموعةتضمقائمةعنعبارة14الشكلفياألحمرباللونتعليمهتمالذيالجزء1.

منفردبشكلقاتالطبفيالتغييربإستطاعتنالكنو,الطبقاتجميععلىتؤثرالتي,النظم

.رةالصوتغميقوتفتيحاي,بالتظليلخاص14الشكلفياألزرقباللونالمعلمالجزء.

النظم والتظليل: 14الشكل 

فيبخاصةو,العمليةخاللالتنظيممننوعإلحداثللطبقاتأسماءإعطاءالمهممن.2

,كاآلتيتتملةسهللطبقاتالتسميةعملية.الكبيرةالتصميماتفيالطبقاتعنالبحثعمليات

للطبقةإسمضعوفيهيتمللكتابةمربعفيظهرمرتيننضغط,تسميتهاالمرادالطبقةالىنذهب

.

تسمية الطبقات:15الشكل 
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.دمج الطبقات و يتم بين طبقتين او أكثر . 3

للربططبقاتالتحديدفياتبعتالتيالطريقةبنفسدمجهاالمرادالطبقاتبتحديدقم•

ctrl)علىبالضغطقمالتحديدبعدو,بينها + E)16الشكلفيكماالدمجيتمثم.

(Layers)الطبقات 

دمج الطبقات:16الشكل 

ترتيب الطبقات . 4

حيثمنالعناصرعلىكبيربشكليؤثرالطبقاتترتيبإنتعرفأنيجب•

المربعالصورةمناالولالجزءفيتجد17الشكلالىبالنظرو,الظهور

زءالجمنيتضحذلكسببوفوقهاهووالزرقاءالدائرةمنجزءيغطياألحمر

بقةالطفوقتأتياألحمربالمربعالخاصةالطبقةنجدحيث,18الشكلفيالثاني

فيلوضعهاةالطبقبسحبنقوم,الطبقاتترتيبفيللتغييرو,الزرقاءللدائرة

سحبهاو,الضغطفياألستمراروعليهاالضغططريقعن,المرادالمكان

.بالماوسالمطلوبللمكان
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17الشكل 

18الشكل 

(Layers)الطبقات 
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.الطبقاتمضاعفة.5

كاآلتيذلكيتموأكثراومرةالطبقةتكراربهاالمقصود

.للماوساأليمنالزرعلىنضغط,عليهانقف,تكرارهاالمرادالطبقةالىنأتي•

Duplicate)منهانختارطويلةقائمةتظهر• layer)تتمثم19الشكلفيكما

المضاعفةمراتعددحسبمرةمنأكثرالعمليةتتمأنيمكن,الطبقةمضاعفة

.المطلوبة

(Layers)الطبقات 

مضاعفة الطبقات:19الشكل 
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Photoshopشريط ادوات 

:على يسار الشاشة Photoshopيوجد شريط أدوات ❑
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Photoshopشريط ادوات 

اختيار شريط أدوات عمود واحد أو مزدوج❑

ولكن.واحدطويلكعموداألدواتشريطيظهر،افتراضيبشكل•

األسهمفوقبالنقرأقصرمزدوجعمودإلىتوسيعهيمكن

للعودةأخرىمرةالمزدوجةاألسهمفوقانقر.األعلىفيالمزدوجة

:واحدعمودأدواتشريطإلى

.يمكن عرض شريط األدوات في عمود واحد أو عمود مزدوج•
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األدوات المخفية في شريط األدوات

.نراهمماأكثرالمتاحةاألدواتمنالعديدوهناك،رمزبواسطةاألدواتشريطفيأداةكلتمثيليتم❑

فيخلفهاالمختبئةاألدواتمنالمزيدهناكأناألداةأيقونةمنالسفليةاليمنىالزاويةفيالموجودالصغيرالسهم❑

:المكاننفس

.واحدةأداةمنأكثرعلىاألدواتشريطفيالموجودةالنقاطمعظمتحتوي•
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األدوات المخفية في شريط األدوات

فإن،المستطيلةالخيمةأداةأيقونةعلىااليمنالماوسبزرنقرتإذا❑

التحديدأداةعتجميأيًضايتم،األدواتبقيةتظهرسوفالمنبثقةالقائمة

.واحدعمودالتحديدوأداةالواحدالصفالتحديدوأداةالبيضاوي

.القائمةفياسمهافوقانقر،اإلضافيةاألدواتإحدىالختيار❑
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االفتراضيةاألداة

Rectangularأداة،المثالسبيلعلى.الفتراضيةباألداةاألدواتشريطفيمكانكلفيالبدايةفيعرضهايتمالتياألداةتعرف❑

Marquee Toolلكن.األعلىمنالثانيللمكاناالفتراضيةاألداةهي(Photoshop)منبدالً .االفتراضيةاألداةدائًمايعرضلن

.حددتهاالتياألخيرةاألداةسيعرض،ذلك

Elliptical)اختياربعدأنهالحظ Marquee Tool)قائمةمنfly-out،أداةتعدلمRectangular Marquee Toolفيمعروضة

مكانهاالبيضاويالتحديدأداةحلت.األدواتشريط

رة يعرض كل موضع في شريط األدوات إما األداة االفتراضية أو األداة األخي•

.المحددة
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أدوات النقل والتحديد❑

لتحديد"التلقائيالتحديد"بتمكينقم(Photoshop)مستندداخلواألدلةوالتحديداتالطبقاتلتحريكالتحريكأداةتُستخدم✓

.تلقائيًاعليهاتنقرالتيالمجموعةأوالطبقة

oالتحريكأداة

oالتحديداداة:(Marquee)،تحددأوبيضوي،أومستطيل،شكلعلىاألشكالبتحديدتقوم ً .واحداً عموداً أوواحداً،صفا

o أداة لسو، أو أداة حبل التحديدLasso،تتيح رسم ُمضلّعات حول أجزاء من الصورة بشكل حر.

فوتوشوبادوات
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oأداة تحديد الكائن

.حولهمنالخاماختيارمخططسحبطريقعنفقطكائنتحديدلكيتيحالتحديدأداة▪

أدوات القص والتقطيع❑

Cropأداةتستخدم▪ Toolفيهاالمرغوبغيرالمساحاتوإزالةصورةالقتصاص

أداة اإلطار▪

.لوضع الصور في أشكال مستطيلة أو بيضاوية الشكأداة اإلطارتتيح لك، Photoshop CC 2019جديد اعتباًرا من •

فوتوشوبادوات
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أدوات القياس❑

اداة القطارة▪

فضل في شريط الخيارات للحصول على تمثيل أ" حجم العينة"قم بزيادة .عينات األلوان في الصورةPhotoshopتختبر أداة القطارة في •

.للون منطقة العينة

أدوات التنقيح والرسم❑

أداة فرشاة معالجة البقع▪

استخدم .على إزالة الشوائب ومناطق المشاكل الصغيرة األخرى في الصورة بسرعةPhotoshopفي Spot Healingفرشاة تعمل•

.فرشاة بحجم أكبر قليالً من الشوائب للحصول على أفضل النتائج

أداة الفرشاة ▪

.قناع طبقةأو علىطبقةتستخدم لرسم حدود الفرشاة علىأداة الفرشاة•

فوتوشوبادوات
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أداة ختم النسخ▪

Cloneأداة• StampفيالتنقيحأدواتأبسطهيPhotoshopالصورةمنواحدةمنطقةمنالبكسلوحداتبتجميعتقوم

.أخرىمنطقةفيالبكسلوحداتعلىورسمها

أداة فرشاة التاريخ▪

Historyأداةتقوم• Brush Toolالحالةاختر.الصورةمنالحالياإلصدارإلى(السجلحالة)سابقةخطوةمنلقطةبرسم

.Historyلوحةمنالسابقة

أداة الممحاة▪

Eraserأداةتمسح• ToolفيPhotoshopيفللرسمأيًضااستخدامهيمكن.الطبقةعلىالموجودةالبكسلوحداتدائمبشكل

.سابقةتاريخيةحالة

فوتوشوبادوات
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أدوات الرسم والكتابة❑

أداة القلم▪

.رسم مسارات أو أشكال متجهة أو تحديدات شديدة الدقةPhotoshopفي أداة القلمتتيح لك•

أداة الكتابة األفقية▪

تند استخدم أداة الكتابة األفقية إلضافة نوع قياسي إلى المس، Photoshopالمعروفة ببساطة باسم أداة الكتابة في •

.الخاص بك

فوتوشوبادوات
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Thank You


