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 Using the Application استخدام التطبيق 3

 Image Creation إنشاء صورة 1.3

 Opening, closing an image editing applicationفتح تطبيق محرر الصور وإغالقه  1.1.3

 Opening an image editing application تطبيق محرر الصور فتح 1.1.1.3

 ، اتبع الخطوات اآلتية: Adobe Photoshop CC 2014الصور  رلفتح تطبيق محر

 .(Start، فتظهر شاشة )البدء/ (Startانقر على زر )ابدأ/  .1

 ،(Adobe Photoshop CC 2014)أيقونة على ، فتظهر نتائج البحث، انقر منها (Photoshop)اكتب  .2

 .(Adobe Photoshop CC 2014)أيقونة انقر على السهم المتجه ألسفل، ثم انقر على أو 

 

 حتى يتم تحميل البرنامج، فتظهر نافذته التي تتكون مما يأتي: انتظر قليال   .3

 

 ( /شريط القوائمMenu Bar :) وهناك لوائح  .منسدلة تحتوي على كافة األوامر التي تحتاجها في البرنامج لوائحيعرض

 سياقية تظهر حسب السياق عند النقر بزر الفأرة األيمن على العنصر المحدد.

  ( /المستندات المبوبةTabbed Documents :)وليس كنوافذ المفتوحة كمستندات مبوبة ملفات الصورأسماء عرض ي ،

 وإذا أردت إعادة ترتيب المستندات، فاسحب تبويبها إلى المكان المطلوب على الشريط نفسه. .متراكبة

 ريط.وإذا أردت إظهار المستند كنافذة مستقلة، فاسحب تبويبها بعيدا  عن الش

 ( /منطقة العملWork Area:)  ،يتم فيها عرض الصورة النشطة. وهنا تجدر اإلشارة إلى أنك عندما تنشئ وتعدل ملفاتك

مل/ الع مساحةفإنك تستخدم عناصر مختلفة، مثل اللوحات، واألشرطة، والنوافذ، ويسمى ترتيب هذه العناصر باسم )



 الصور تحرير  استخدام التطبيق

 

23 

Workspace)، ( العمل/ مساحةوللتبديل بين أشكال Workspace)انقر على زرها الموجود أسفل زر إغالق النافذة ، 

 ، فتظهر الئحة، اختر منها ما تراه مناسبا .

 
 اللوحات( /Panels.تساعدك هذه اللوحات في مراقبة وتعديل عملك في الصورة :)  وإلظهار أو إخفاء كافة اللوحات، اضغط

 Optionsالخيارات/ (، و)شريط Toolsأما إذا أردت إظهار أو إخفاء كافة اللوحات عدا شريط )األدوات/ . Tabعلى مفتاح 

Bar) فاضغط على المفتاحين ،Shift + Tab. 

 إذا أردت إظهار أو إخفاء لوحة معينة، اتبع الخطوات اآلتية: و

 (، فتظهر الئحة.Windowانقر على قائمة )نافذة/  .1

 اسم اللوحة التي تريد إظهارها أو إخفاءها. من الالئحة، انقر على .2

 

 وبعد إظهار اللوحة يمكنك القيام بما يأتي:

 من حيث إدخال القيم، وتفعيل الخيارات، واستخدام المنزلقات...إلخالتعامل معها كما تتعامل مع أي مربع حوار ،. 

  /قائمة اللوحة( النقر على أيقونةPanel Menu )  الموجودة أعلى يمين اللوحة؛ إلظهار خيارات عديدة خاصة

 بتلك اللوحة.

  /طي( النقر على زرCollapse اللوحة ) .لطي اللوحة على شكل أيقونة 

 .النقر على تبويب اللوحة؛ إلظهار محتوياتها، إذا كانت اللوحة تتكون من أكثر من تبويب مرتبط 

  أو توسيعها.النقر المزدوج على تبويب اللوحة؛ لطيها 

  لتحريك اللوحة وإعادة ترتيب اللوحاتوإفالته في المكان المطلوب شريط عنوانهاسحب اللوحة من ،. 

 مرتبطة سحب اللوحة من تبويبها وإفالته في المكان المطلوب، إلضافة أو حذف لوحة من مجموعة. 

قائي مع بعض األدوات كأداة )الفرشاة/ ( تظهر بشكل تلPop-up Panelsوتجدر اإلشارة إلى أن هناك )لوحات منبثقة/ 

Brush.وتتضمن خيارات سريعة وسهلة ،)  

 ( /شريط األدواتTools Bar:)  ،يحتوي على أدوات تساعدك على إنشاء و/أو تحرير كل من الصور، وعناصر الصفحة

ويمكنك توسيع بعض هذه األدوات لرؤية األدوات  علما  أن األدوات المرتبطة يتم تجميعها معا  تحت أيقونة واحدة منها،

 سفل يمين األيقونة عالمة على وجود تلك األدوات المخفية.ث الصغير الموجود أالمثل المخفية تحتها. ويعدّ 
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 وإذا أردت إظهار األدوات المخفية، اتبع إحدى الطرق اآلتية:

  .انقر بزر الفأرة األيمن على األداة الظاهرة 

 مر على زر الفأرة األيسر.انقر بشكل مست 

 .اضغط على مفتاح االختصار الخاص بتلك األداة إذا كنت تعرفه 

 
ولمعرفة اسم األداة مرر مؤشر الفأرة فوقها فيظهر تلميح باسمها، وبعض هذه األدوات يحتوي على خيارات تظهر في 

 ( الذي يختلف باختالف السياق.Options Bar)شريط الخيارات/ 

اضي أن تظهر األدوات في عمود واحد، فإذا أردت إظهارها في عمودين، فانقر على القوسين الموجودين والوضع االفتر

  . (Tools Bar)شريط األدوات/ في أعلى 

 ( /شريط الخياراتOptions Bar :)سفل يظهر هذا الشريط أ( /شريط القوائمMenu Bar،)  ،وهو شريط حساس للسياق

 .، وغالبا  ما تختلف هذه الخيارات من أداة إلى أخرىباألداة المختارةيعرض خيارات خاصة حيث 

ظهاره كما يمكنك إ مقبضه الموجود في بدايته، وإفالته في المكان المطلوب.من ويمكنك تحريك هذا الشريط بسحبه 

 (.Panels( كغيره من )اللوحات/ Windowأو إخفاؤه من القائمة )نافذة/ 

 األدوات إلى اإلعدادات االفتراضية، اتبع الخطوات اآلتية: األشرطة ووإلعادة تعيين 

(، فتظهر Options Bar)شريط الخيارات/ ( الموجودة في بداية Tool Iconانقر بزر الفأرة األيمن على )أيقونة األداة/  .1

 الئحة السياق.

إلى إعداداتها االفتراضية،  األداة المختارة(؛ إلعادة تعيين Reset Toolمن الئحة السياق، انقر على )إعادة تعيين األداة/  .2

 Reset Allوإذا أردت إعادة تعيين جميع األدوات إلى اإلعدادات االفتراضية، فانقر على )إعادة تعيين جميع األدوات/ 

Tools.) 

 ( /شريط الحالةStatus Bar :)يبين معلومات تتعلق بحالة الملف النشط كقيمة التكبير والتصغير، وحجم الملف. 

 Closing Photoshop application إغالق تطبيق الفوتوشوب 2.1.1.3

 اآلتية: إحدى الطرق ، اتبع Adobe Photoshop CC 2014إلغالق تطبيق محرر الصور 

 ( انقر على زر اإلغالقClose ) .الموجود في الزاوية العلوية من نافذة البرنامج 

  الموجودة في الجهة المقابلة لزر اإلغالق، فتظهر الئحة النظام، انقر منها على )إغالق/  انقر على أيقونة البرنامج

Close.)  

  اضغط على المفتاحينCtrl + Q. 

  /ملف( انقر على قائمةFile /(، فتظهر الئحة، انقر منها على )خروجExit.) 

 Opening image filesملفات الصور  فتح 3.1.1.3

 Adobeباستخدام برنامج  C:/ICDL V6/ImageEditing( الموجودة في مجلد ملفات العمل jpegالصورة )طفل.لفتح 

Photoshop CC 2014  :اتبع الخطوات اآلتية ، 

 .Adobe Photoshop CC 2014افتح برنامج  .1

 (، فتظهر الئحة.Fileانقر على قائمة )ملف/  .2

 (.Open(، فيظهر مربع الحوار )فتح/ Openمن الالئحة، انقر على )فتح/  .3

 .ImageEditing(، حدد مجلد ملفات العمل Navigation Paneمن )جزء التنقل/  .4

 (.Open(، ثم انقر على زر )فتح/ jpegمن جزء الملفات، حدد الملف )طفل. .5

 .ةأبِق الصورة مفتوح .6

 Alt + F4 

 Ctrl + O 
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 Closing image filesإغالق ملفات الصور  4.1.1.3

  اآلتية: إحدى الطرق، اتبع Adobe Photoshop CC 2014(، دون إغالق برنامج jpegالمفتوحة )طفل.إلغالق الصورة 

 .انقر على زر اإلغالق الخاص بالصورة 

  
  /ملف( انقر على قائمةFile /(، فتظهر الئحة، انقر منها على )إغالقClose)،انقر على أو  ؛ إلغالق الملف النشط

 (؛ إلغالق كافة ملفات الصور المفتوحة.Close All)إغالق الكل/ 

 Creating a new image fileإنشاء ملف صورة جديد  2.1.3

 مع تعيين بعض خياراتها، اتبع الخطوات اآلتية:  ،باسم )صورتي األولى( نشاء ملف صورة جديدإل

 (.New(، فيظهر مربع الحوار )جديد/ New(، فتظهر الئحة، انقر منها على )جديد/ Fileانقر على قائمة )ملف/  .1

 (، اكتب )صورتي األولى(.Nameفي مربع )االسم/  .2

 (، قم بما يأتي:Presetمن قسم )اإلعداد المسبق/  .3

  /الحجم( لتحديدSize /(، اكتب في مربع )العرضWidth )300 /وفي مربع )االرتفاع ،

Height البكسل/ المقابلة لهما ، وتأكد أن وحدة القياس 100(، اكتب( هيPixels مع األخذ بعين االعتبار أن ،)

 هناك العديد من وحدات القياس المختلفة.

  /الدقة( لتحديدResolution اكتب ،) /الدقة( في مربعResolution) 100لها  المقابلة ، وتأكد أن وحدة القياس

 .(Pixels/Inchبوصة/ هي )بيكسل/

 لتحديد (نموذج اللون /Color model) /نظام اللون( انقر على سهم ،Color Mode( واختر ،)RGB Color ،)

 (.bit 16إذا لزم األمر. ومن الجهة المقابلة اختر )

 الخلفية/  محتويات) لتحديدBackground content /(، انقر على سهم مربع )محتويات الخلفيةBackground 

Content /(، واختر اللون )األبيضWhite،)  /لون الخلفية( أوBackground Color)، .إذا لزم األمر 

  (.OKانقر على زر )موافق/  .4

 مفتوحا . Adobe Photoshop CC 2014أبق برنامج  .5

 

 Ctrl + W 

 Ctrl + N 
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 Create a new image file from clipboardإنشاء ملف صورة جديد من الحافظة  3.1.3

 ، اتبع الخطوات اآلتية: باسم )صورتي الثانية( (Clipboardإلنشاء صورة جديدة من )الحافظة/ 

 (.New(، فيظهر مربع الحوار )جديد/ New(، فتظهر الئحة، انقر منها على )جديد/ Fileانقر على قائمة )ملف/  .1

أبعاد جاهزة حسب المهمة تسهل على المستخدم  تتوافر(، Presetمن قسم )اإلعداد المسبق/  .2

(، إذا لزم األمر، والحظ األبعاد Clipboardانقر على )الحافظة/  المناسب، اختيار الحجم

 والخيارات المعدة مسبقا  لهذه الحافظة.

 (، اكتب )صورتي الثانية(.Nameفي مربع )االسم/  .3

 (. OKانقر على زر )موافق/  .4

 Switching between open image filesالصور المفتوحة  التبديل بين ملفات 4.1.3

( أعلى النافذة ستجد عناوين الصور المفتوحة: )صورتي Tabbed Documentsإذا نظرت إلى شريط )المستندات المبوبة/ 

 األولى(، و)صورتي الثانية(، وستالحظ أيضا  أن الصورة النشطة هي )صورتي الثانية(.

 اتبع إحدى الطرق اآلتية: ولالنتقال إلى )صورتي األولى( المفتوحة، 

  /المستندات المبوبة( انقر على اسمها في شريطTabbed Documents.) 

  /نافذة( انقر على قائمةWindow فتظهر الئحة، انقر منها على اسم الصورة المطلوب ،)

 مفتوحا . Adobe Photoshop CC 2014وأبق برنامج  االنتقال إليها.

 Saving an imageحفظ الصورة  5.1.3

 Saving an image to a location on a drive صورة إلى موقع على محرك األقراص حفظ 1.5.1.3

 ، اتبع الخطوات اآلتية: ImageEditingلحفظ الصورة )صورتي الثانية( باالسم نفسه في مجلد ملفات العمل 

 كما تعلمت في الدرس السابق.انتقل إلى الصورة )صورتي الثانية(،  .1

(، فيظهر مربع الحوار )حفظ باسم/ Save As(، فتظهر الئحة، انقر منها على )حفظ باسم/ Fileانقر على قائمة )ملف/  .2

Save as.) 

 .ImageEditing(، حدد مجلد ملفات العمل Navigation Paneمن )جزء التنقل/  .3

 الثانية(، إذا لزم األمر.(، اكتب )صورتي File nameفي مربع )اسم الملف/  .4

 (.psd(، اترك النوع االفتراضي كما هو )Save as typeفي مربع )حفظ كنوع/  .5

 (.Saveانقر على زر )حفظ/  .6

 كرر الخطوات السابقة نفسها، لحفظ )صورتي األولى( باالسم نفسه في مجلد ملفات العمل. .7

 .Adobe Photoshop CC 2014أغلق برنامج  .8

 Ctrl + N 

 Ctrl + Tab 
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  Saving an image under another nameمختلف باسم  حفظ الصورة 2.5.1.3

 (، اتبع الخطوات اآلتية: jpeg( باسم )جميل.ImageEditing( الموجودة في مجلد ملفات العمل jpegلحفظ الصورة )طفل.

 .Adobe Photoshop CC 2014افتح برنامج  .1

انقر على قائمة أو  (، كما تعلمت سابقا .ImageEditing( الموجودة في مجلد ملفات العمل jpegافتح الصورة )طفل. .2

(، فتظهر الئحة فرعية بأسماء آخر الملفات Open Recent(، فتظهر الئحة، انقر منها على )فتح الحديث/ File)ملف/ 

 (.jpegاستخداما، انقر منها على )طفل.

(، فيظهر مربع الحوار )حفظ باسم/ Save Asالئحة، انقر منها على )حفظ باسم/ (، فتظهر Fileانقر على قائمة )ملف/  .3

Save as.) 

  أبِق موقع الملف، ونوعه كما هما. .4

 (، اكتب )جميل(.File nameفي مربع )اسم الملف/  .5

(، انقر فيه على زر JPEG /JPEG Optionsوقد يظهر مربع الحوار )خيارات  (.Saveانقر على زر )حفظ/  .6

 (.OK)موافق/ 

 ( مفتوحة.jpegأبق الصورة )جميل. .7

 Saving, exporting an image as another file typeحفظ، وتصدير الصورة بنوع مختلف  6.1.3

اسم خر آليها عن طريق االمتداد في إيتم التعرف  ،ةمختلف وأنواع نترنت بتنسيقاتاإلأو  الحواسيبعلى الرقمية وجد الصور ت

، كما في الجدول ى عديدة، ينبغي التعرف إلى أشهرها، وهناك أنواع أخرjpg( امتدادها هو jpg، فمثال  الصورة )جميل.الملف

 اآلتي:

 

 

 Ctrl + Shift + S 
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 البيان النوع/االمتداد الرقم

1.  .jpg 

و التنسيق وه ،جل تصغير حجم الملفأمن  ةفي الدق ةفي هذا التنسيق يتم ضغط البيانات مع خسار

عدة ن تنتهي بأممكن بهذا التنسيق الصور و .الفوتوغرافيةللصور  خصوصا   ،شيوعا  كثر األ

 . jpgشهرها هو أولكن ، jpg, .jpeg, .jpe .jif, .jfif, .jfi. امتدادات هي:

2.  .bmp 

ويتم  ،لذلك نالحظ بأن حجمها كبير جدا   ،مضغوطةتكون غير  bmpمتداد االالصور التي تنتهي ب

 ألفقيةا البكسالتمن عدد من  ةتتكون ببساط ةحفظ البيانات داخل هذا التنسيق على شكل خريط

ن أنترنت يالحظ ذا استخدم في اإلإو ،ق نادري. استخدام هذا التنسالبكسالت العموديةوعدد من 

 سفل لألعلى.يبدأ من األ الصورةن تحميل أكما  ،بطيء ةتحميل الصور

3.  .gif 

 ،ولكنه أفضل لعرض الخطوط الحادة JPG النوععلومات خاصة باللون أقل من يحتوي على م

ولهذا السبب يستخدم بكثرة في النصوص والشعارات الصغيرة واأليقونات واألزرار والخطوط، 

 إنشاؤهوهو ما ال يمكن  ،التنسيقهذا ب Animations المتحركةالصور  إنشاءكما أنه من الممكن 

 .JPG التنسيق بواسطة

4.  .png 
ال يدعم  إال أنه، في ضغط الصور يتفوق عليهوإن كان  لكنه GIF التنسيق له نفس استخدامات

 .Animations المتحركةالصور 

5.  .tiff 
هو تنسيق مرن، أدخلت عليه العديد من المتجهات ألغراض خاصة، وقد يفقد بعض البيانات أثناء 

 الضغط.

 (، اتبع الخطوات اآلتية: png.مختلف مثل )( بنوع jpg)جميل.المفتوحة لحفظ الصورة و

(، فيظهر مربع الحوار )حفظ باسم/ Save As(، فتظهر الئحة، انقر منها على )حفظ باسم/ Fileانقر على قائمة )ملف/  .1

Save as.) 

  أبِق موقع الملف، واسمه كما هما. .2

 فتظهر الئحة باألنواع المتوافرة.(، Save as typeانقر على سهم مربع )حفظ كنوع/  .3

 (.PNGمن الئحة األنواع، انقر على ) .4

الذي يتضمن خيارات  (،PNG /PNG Options(. وقد يظهر مربع الحوار )خيارات Saveانقر على زر )حفظ/  .5

 بكيفية الضغط وغيره.

 (.OKانقر على زر )موافق/ اختر من مربع الحوار السابق ما تراه مناسبا ، ثم  .6

 مفتوحا . Adobe Photoshop CC 2014برنامج (، وأبِق pngصورة )جميل.أغلق ال .7

 (، اتبع الخطوات اآلتية: png.( بنوع مختلف مثل )jpgولحفظ الصورة )جميل.

(، فيظهر مربع الحوار )حفظ باسم/ Save As(، فتظهر الئحة، انقر منها على )حفظ باسم/ Fileانقر على قائمة )ملف/  .1

Save as.) 

  أبِق موقع الملف، واسمه كما هما. .2

 (، فتظهر الئحة باألنواع المتوافرة.Save as typeانقر على سهم مربع )حفظ كنوع/  .3

 (.PNGمن الئحة األنواع، انقر على ) .4

، الذي يتضمن خيارات (PNG /PNG Options(. وقد يظهر مربع الحوار )خيارات Saveانقر على زر )حفظ/  .5

 بكيفية الضغط وغيره.

 (.OKاختر من مربع الحوار السابق ما تراه مناسبا ، ثم انقر على زر )موافق/  .6

 مفتوحا . Adobe Photoshop CC 2014(، وأبِق برنامج pngأغلق الصورة )جميل. .7

 

 Ctrl + Shift + S 

 Ctrl + Shift + S 




