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Photoshop CS 
  برنامج لشركة هوعباره عنadobeيستخدم   معاجلة الصور ومن خالله يتم تصميم الكروت واللوحات   

  .اخل..........  جبميع أنواعهاواإلعالنات والشعارات                     
  .ةثابتوملفاته من برمج الدعاية  Photoshop ويعترب                     

  
 يوجد أكثر من طريقة لفتح الربنامج كالتايل: 

v   : كافة الربامج–أبداء  - Adobe Photoshop CS.  

v  :اكتب األمر– تشغيل – أبداء Photoshop – موافق. 

v  :لدات  كافة امللف–عن ملفات وجملدات  – حبث – أبداءاسم امللف اكتب  خانة  –ات وا 

Photoshop   حبث مث اضغط زر. 

v  :نفتح القرص احملتوي على النظام - الكمبيوتر من سطح املكتبنفتح رمز جهاز ) C(  -  نفتح 
لد     جم Program file - نفتح جملد adobe - نفتح جملد Photoshopcs - نفتح ملف Photoshop.  

 
 CTRL + K نضغـــــط -١     

 .من صندوق لغة واجهة التطبيق أختر اللغة اليت تناسبك-٢      

  نغلق الربنامج للتأكد من التغري -٣      
  التحويلهناك نسخ ال تقبل. 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Toolsشريط األدوات

 املعلوماتشريط 

  )االداه احملدده(اخليارات   ائمالقوشريط   شريط العنوان

  F8نافذة املستعرض 

  F6 األلواننافذة 

 F7 الشفائفنافذة 
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 دةهذا الشريط يتغري بتغري األداة أي انه شريط خيارات األداة احملد

  
  

   
 

  
   . الربنامج سواء للكتابة أو دمج الصور وغري ذلكعة األدوات اليت سوف نستخدمها  هذا الشريط حيتوي علي جممو  

 
  F8  

  ...اخلعنة ه النافذة توجد   ناحية اليمني والغرض منها هو تكبري وتصغري التصميم وأخذ معلومات عامة هذ  
 

  
 
 
 
 

F6 
  .  جاهزةلجاهزة وأشكاهذه النافذة من خالهلا يتم التلوين وتعديل التلوين واخذ ألوان   

 
 
 

  
 
 

F7  
   .جديدة وإضافة تأثريات والتراجع عن ذلك Layersهذه النافذة تستخدم   إنشاء   
  

 
 
 

  
 
 

 
  .ت عن التنفيذ هذا الشريط ميد املستخدم مبعلومات على املهمة املنفذة إذا تأخر  
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:-  

  -: املوجودة على شريط القوائم  Window   من قائمة          

  .ة ولو نقرنا عليها ختتفي والعكسشوهذا يعين أن هذا الشريط ظاهر علي الشا)  √( بعض األشرطة أمامها  :نالحظ             
v Tools :  األدواتشريط.    
v : Optionsاخليــــارات .  
v Color : نافــذة األلوان.  
v Status Bar : شريط املعلومات.  
v Navigator : نافذة املستعرض.  
v Layers :  الشفائفنافذة.  

 نافذة املستعرض املوجودة ممثل القوائ   وذالك  باملاوس عن طريق السحباميكن فصلها من النوافذ أو إرجاعه    
    بنفس اإلرجاع يكون أن وعند اإلرجاع جيب نافذةال مكان   أي أيل والسحب البطاقةعلى اسم  بالضغط                
  .االصليه النافذةخفيف على  ألطريقه مع وجود ظل                 

 
 ..إمكانية الكتابة بالعربية واإلجنليزية -١

 .وتركيب الصور دمج  -٢

 : بـ إصالح عيوب الصور -٣

 ..بالتحسني  - أ

 ..العيوبإصالح   - ب

  ..     إضافة التأثريات علي الصور أو النصوص اليت الميكن لربنامج آخر أن يقوم ا  -٤
 ..اليت تعمل علي إضافة تأثريات رائعة بسهولة الفترات مع إمكانية اإلضافة احتواء الربنامج علي جمموعة من  -٥

سنتعرف عليها مع كثرة  واليت اتاملميز من إمكانية إنشاء تصاميم رئيسية بشكل سريع وجاهز وهناك العديد -٦
  .االستخدام
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   -: املهـــــــــــــــــــــــــــام االساسية يف الربنامج
 Photo shop  : 

  -:يحوار مكون من األتـيظهر مربع  N+Ctrl  علىمن لوحة املفاتيحبالضغط  أو  New مث Fileمن قائمة                
v Name : اسم امللف  (  هذه أخلانه نكتب اسم للتصميم (. 
v Preset :  وجد أذا الورقة أو التصميمخنتار حجم . 

  حجم خمصص  الذي نريده ميكننا ن نعمل ) االرتفاع والعرض(                           مع العلم أذا مل يكن موجود احلجم 
 . )االرتفاع نكتب High نكتب العرض و (Width بتحديد العرض واالرتفاع من هذه اخلانتني       وذالك                     

v Width : أن خنتار الوحدة مث القيمةوجيب ) أو التصميمالورقةحجم عرض ( عرضال . 

v High :  وجيب أن خنتار الوحدة مث القيمة ) او التصميم  الورقةارتفاعحجم (االرتفاع.  

v Resolution :  عروض شاشه72&للطباعة300 حيث).جودة األوان( أجلوده  
Color Mode : نظام األلوان )RGB COLOR عروض شاشة  &CMYK CLOR طباعه.(           

Background Contents:  هي ثالثة خياراتخنتار خلفية التصميم وهلا :- 

                                           ١- White : التصميم بيضاءخلفية.  
                                           ٢-  Background Color : األدواتاللون اخللفي   شريط. 

                                           ٣- Transparent :  للشعارات وصفحات االنترنت( لونأيشفاف بدون.(   
  .ok مث Save Preset  السابقة وذالك بالضغط على الزرداتاإلعدا حنفظ أنميكن                       

   عند فتح الربنامج القادمة أو الالحقة املرةجتده   خانة احلجم   سوف ) املخصص(حيث هذا احلجم الذي  حددته     
  .Save Preset حفظناه ألنناوذالك        
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?   
  اختر  Save in ومن خانة&  File Nameخانة    اكتب اسم امللف  مث Save as اختر Fileمن قائمة             

  : نوع احلفظ حيثاختر Format من صندوق             موقع احلفظ و
E PSD : قابل للتعديل. 

E JPG :  بصعوبة جدا وألكنصوره قابل للتعديل. 

E GIF:  غري قابل للتعديلمتحرك صوره. 

  .Save – ok                مث اختر
  .ية احلفظل ماسبق لعموأتباع Shift+Ctrl+S أو Ctrl+S  بالضغط على من لوحة املفاتيحاو                

?   
  .Openحدد امللف مث  ) C،  D ، E(اختر موقع احلفظ – File  - Openمن قائمة 

  .O+Ctrl من لوحة املفاتيح وذالك بالضغط على أو
 ج بالربناماخلاصةجملد حيتوي على جمموعة من الصورC:\ Program Files\ Adobe\ Photoshop CS\ Samles

?   

Saveاختر  –Fileمن قائمة 
من لوحة املفاتيحS+Ctrlاو الضغط على 

?   
 :يوجد عدة طرق لعرض التصميم وهي

 :الطـــــــــريقة األولـــــــــــــى ¯

ü  النقر علي أداةZoom Tool من شريط األدوات.  
ü   شريط اخليارات    أو تكبري              انقر تصغري  . 

ü انقر علي الصورة. 

 :ألثــــــــــانيهالطـــــــــريقة  ¯

 :   من لوحة املفاتيح الضغط معا على

ü  للتكبيــــــــرCtrl + +  
ü  للتصغـيــــرCtrl +  - 

 :الطـــــــــــريقة الثــــــالثـــــــــــة ¯

  الشكل كما    Enterت ناحية اليسار نكتب قيمة مث نضغط من شريط املعلوما               
 :الطـــــــــريقة الـــــــرابعـــــــــــــــة ¯

    Enter قيمة مث حدد Navigatorمن نافذة املستعرض ناحية                
  .. كما   الشكل املقابلأو اسحب املؤشر                

  
  
 :الطــــــــريقة الخـــــــامســـــــــــــة ¯

   .لألعلى واألسفلالتحريك  املاوسعجلة بواسطة                
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 أداة التحديد

 التحريكأداة 

?  
v كرب الصورة.. 

v  انقر إيقونةHand Tool              شريط األدوات  . 

v اضغط واسحب التصميم مث حرر        .. 
?  

:يوجد عدة طرق للنسخ وهي 
 :ألطريقه األولى ¯

األدوات   شريط املوجودة )Rectangular Marguee Tool[M] (  التحديدأداةانقر  -١                          
  . ألصورهاضغط واسحب على اجلزء املراد نسخه من  - ٢                         
C+Ctrl اضغطاملفاتيح من لوحةأو .)نسخ(opyCاختر بعد التحديد  )ريرحت (Editمن قائمة  - ٣ 
    )حترير ( Editمن قائمة)  للتنقل (Ctrl +Tab فيه لصق الصورةاملراد  )األخرى ألصوره( امللف إىل انتقل -٤

Ctrl+V. اضغطاملفاتيح من لوحة أو )لصق( Pastاختر        
 :الثانيةألطريقه  ¯

  . وإذا أردنا الصورة بالكامل الحندد الصورةباستخدام أداة التحديدرة حدد الصو -١
  )Move Tool[V]( التحريكأداة اضغط األدواتمن شريط  -٢
- أألخرإىل اسحب 

?  

 كما وضحناها سابقاديدحدد الصورة باستخدام أداة التح .  
  من قائمة Edit) لتعدي ( اخترutC)أو من لوحة). قصاملفاتيح اضغطX+Ctrl.  
V+Ctrlاملفاتيح اضغطأو من لوحة . Pastاختر  Editقائمة ومن  فيهقاللص املراد املكان انتقل إىل -٣ 

?  
  .. الصورة او املكان املراد حذفهحندد .١

   .Deleteمن لوحة املفاتيح نضغط على .٢

?  
  :: أوال
   . Undoمث  Edit من قائمة -١
  .Z+Ctrl  من لوحة املفاتيح-٢

  :: ثانيا
  .Alt+Ctrl+Zأو من لوحة املفاتيح .  تراجع Step Backword اختر – Edit من قائمة -١
   .Shift+Ctrl+Zأو من لوحة املفاتيح  .أعاده  Step Forword اختر – Edit من قائمة -٢
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Layers 
 Layers 
 :ألطريقه األولى ¯

  : كالتايليضهر مربع حوار Layers – New – Layersمن قائمة 
- Name  :اكتب اسم الــ Layers.  

                       - Mode :  سوف يتم شرحها بالتفصيل الحقا) خمتلفة إشكالوهي وسيله لدمج الصور بني (الطبقات. 

- Opacity: سوف يتم شرحها بالتفصيل الحقا) فيةحتدد مقدار الشفا (الشفافية.  
  :الطريقة الثانية ¯

  .ألسابقهات  من لوحة املفاتيح مث اتبع نفس اخلطو N+Shift+Ctrlبالضغط على 
  :الطريقة الثالثة ¯

   سوف يتم  Create New Layerأداة انقر   األسفل ) نافذة الشفائف  ( Layersمن شريط او نافذة 
  . كماهو موضح بالشكل التايل جديد تلقائيا وذالك مبجرد النقر عليه Layersإنشاء

  
 
 
 
 
 
 

)مهم جدا يف برنامج ألفوتوشوب فتح  Layersيكون كل جزء على أن أساس على يد جد 
  ) اال يف بعض احلاالت لذالك جيب احلذر Layersللتحكم بسهولة ووالربنامج يفتح تلقائيا حده 

 Layers 
v انقر نقرا مزدوج فوق االسم القدمي للـ Layerكتب االسم اجلديدوا. 

v ٢.  على االسم القدمي األمين انقر بالزر -١- Layers Properties  خصائص Layers 

  .يظهر مربع حوار اكتب االسم واللون-٣
 Layers 

  من لوحة املفاتيح  أواىل االعلى او اىل االسفلبواسطة املاوس  Layersاسحب الــ  
    .ترتيب إىل األسفل) Ctrl +ج ( ترتيب إىل األعلى ،  )Ctrl + د( ضغط على ل ا 

 Layers 
 .لالخفاء ونفس املربع لالضهار انظر الشكل Layers املوجود جبانب الـ العني انقر رمز

 Layer 
:يوجد عدة طرق للحذف وهي 

  :ألطريقه األولى ¯
  .كما   الشكلLayer ـ أل   نافذةشكل سلة Delete Layerاملطلوب إىل أيقونة  Layerألنسحب 

 :ـةانيطـريقـة ثـ ¯
  كماLayer ـ  نافذة أل Delete Layerننقر أيقونة   املراد او املطلوب حذفها مث Layerــألحندد         

  Layersأداة إنشاء 

   االنشاءبعــــــد  لــــقب

  االسم القدیم
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 ..Yes خنتارتظهر رسالة   الشكل السابق      

 :ـةة ثـالثطـريق ¯
   ..Delete Layer مث خنتار ..Layerــ ننقر بالزر األمين على أل    

 Layer 
 .. وذالك بالنقر عليه اليت نريد أن جنعلها شفافةLayerحندد أل )١
 ..Layer نافذة ألمن Opacityانقر سهم  )٢
 يظهر قوس انقر واسحب حىت تظهر الصورة اليت   اخللف )٣

  
   . أو بني أشكال خمتلفةدمج الصور بطرق خمتلفةلهي وسيلة لعملية 

 . وذالك بالنقر علية Layerصوره   الــ حندد أل )١
انقر داخل الصندوق   واختر الطبقة اوناحية اليسار انقر السهم Layer  نافذة  Normalمن خانة  )٢

 . دمج بني صورتني بأشكال خمتلفة واختر الطبقة واعلم أن الطبقاتومرر بعجلة املوس 

 Fill  
 .ن نتحكم   تعبئها بالنسبة لأللوان  اليت نريد أLayerحندد الــ  )١
  .حدد ما يناسبك Layer    نافذة الــFillمن خانة  )٢

  
 .انقر نقراً مزدوجاً على اللون   شريط األدوات أو نافذة األلوان )١
 . يظهر مربع حوار كما   الشكل )٢
 ع م يظهر اللون   املربع املقابل ناحية اليسار )٣

  تدرج هذا اللون وإذ ا أردنا ألوان تفصيلية إىل      
   يظهر تفصيلCustomsهذا اللون ننقر أيقونة      
 .يناسبك  اللون مع عدة ألوان اختر ما     

٤( OK.  
 قد تغري كما  الشكلاللون نالحظ ان  )٥

 Layer 
 .  املراد تلوينها Layerلـ  إن للماوس فوق أو نضغط بالزر األميذ        نأخ
 .Layerللـ نغري اللون اخللفي إىل اللون الذي نريده  )١
 .Ctrl + Backspace نضغط   )٢

 Layer 
 انقر أيقونة  Layerمن نافذة الــمث  بالنقر عليها Layerحندد أل 

    Lock image  pixels    )   (   كما   الشكل املقابل. 

 Layer 

 أيقونة انقر  Layerمن نافذة الــ مث بالنقر عليها Layerــ حدد أل             
         Lock transparent (      )   كما نشاءنغري اللون اخللفي الشكل السابق مث كما   .  
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 (Layer) 
 ..  شريط األدوات )  التحريك كماتعلمناه سابقاأداة(  Move Toolانقر أداة  

  .. كما نريد  ألصوره داخل التصميمنذهب إىل التصميم مث نضغط وحنرك
 Lock Image Pixels  

 .. من احلركةاليت فيها اجلزء املراد إغالقه Layerلحندد أ

 ..يظهر قفل  انقر علية        Lockانقر إيقونة 

  .        إذا أردنا فتح القفل ننقر على
    
  
 


