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Adobe Photoshop 
من البرامج المهمة في التعامل مع الصـور مـن ) Adobe Photoshop(یعتبر برنامج أدوبي فوتوشوب 

خالل انشاء صور جدیدة باستخدام ادوات البرنامج او تعدیل الصور المـاخوذة سـابقا والمدخلـة مـن خـالل الماسـح 
ماأخوذة بالكامیرات الرقمیة للحصول على صور ذات جـوده عالیـة او ذات مواصـفات او ال) Scanner(الضوئي 

  . معینة بعد ادخال المؤثرات التي یوفره برنامج الفوتوشوب علیها 
  

 )Adobe Photoshop :(  
، ثم  Startوذلك من خالل الضغط على ) Adobe Photoshop(فوتوشوب  يبعد تشغیل برنامج أدوب

مـــن القائمـــة حیـــث ســـتظهر قائمـــة فرعیـــة تحتـــوي علـــى برنـــامج أدوبـــي  All Programsنضـــع المؤشـــر علـــى  
  . ضمن مجموعة البرامج المخزونة في الجهاز ) Adobe Photoshop(فوتوشوب 

للبرنامج عندها ستظهر لنـا واجهـة البرنـامج وكمـا  األولىالبرنامج وعرض الواجهات  إعداداتبعد تحمیل 
  الشكل في 
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امـا علـى جهـة . والتي ستحتوي على شریط العنوان والـذي یظهـر علیـه اسـم البرنـامج واللوحـة المرسـومة  
لتصــغیر النافــذة والثانیــة لتكبیــر النافــذة بحیــث تمــأل ) ـــ ( الیمــین ضــمن نفــس الشــریط فنجــد ثــالث ایقونــات احــداها 

  . فهي لغلق نافذة البرنامج )  X( لثالثة اما االیقونة ا. الشاشة او الستعادة حجم النافذة السابق 
امــا الشــریط الثــاني فهــو شــریط القــوائم ، ویقــع اســفل شــریط العنــوان وحتــوي علــى عــدد مــن القــوائم تحتــوي 

  ) . Adobe Photoshop(فوتوشوب  يعلى معظم االوامر واالمكانات التي یوفرها برنامج أدوب
ي یحتـــوي علـــى عـــدد مـــن االیقونـــات تمثـــل خیـــارات امـــا علـــى یســـار الشاشـــة فنجـــد صـــندوق االدوات والـــذ

حیـث تمثـل . ویكون على شكل مجموعات یفصل بین كل منها خـط . التعامل مع اللوحة المراد رسمها او تعدیلها
المجموعة االولى مجموعة ادوات التحدید ، والثانیـة تحتـوي ادوات الرسـم واالمـالء ثـم ادوات الـنص ، تلیهـا ادوات 

  . وهكذا  التكبیر واالزاحة
اما في الوسط فنجد نافذة تحتوي على لوحة الرسم وتحتوي على شریط عنوان یمثل اسم اللوحـة وایقونـات  

  ) .التصغیر والتكبیر واالغالق(التحكم بالنافذة 
عند النقر على اي اداة تظهر الخیارات الخاصة بتلك االداة في شریط اسفل شـریط القـوائم یـدعى بشـریط 

  . ف االدوات التي تظهر في هذا الشریط باختالف نوع االداة المختارة من صندوق االدواتوتختل. الخیارات
وكذلك توجد عدد من النوافذ في یمین الشاشة ویمكن اخفائها واظهارها حسب الحاجة من خـالل االیقونـة 

 )X  ( او من خالل قائمة )window  ( في شریط القوائم .  
  

 
  )  File( من قائمة )  New( تم ذلك باختیار االمر وی
  

  
  

مثـــل اســـم الملـــف وقیاســـاته . عنـــدها ســـیظهر مربـــع حـــوار یمكنـــك مـــن ادخـــال اســـم اللوحـــة وخصائصـــها 
  ) كالسنتمتر او االملمتر او البكسل او االنج (ومن خالله یمكن تحدید وحدات القیاس ) العرض والطول (

  . مع مراعات استخدام نفس وحدات قیاسات اللوحة )  Resolution( كما یمكن تحدید الوضوح 
( او )    CMYK( او )  RGB( حیـث یمكـن اختیـار )  .  Mode( وكذلك یجب تحدید نوع االلوان 

Grayscale  (  
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كما یمكن التحكم بلون الطبقة االساسیة حیث یمكن اختیار اللون االبیض لیكون لـون الخلفیـة مـن خـالل 
او بلــون الخلفیــة التــي نحــددها مــن خــالل )  Contents( مــن مجموعــة لــون الخلفیــة )  white (اختیــار ابــیض 
وكـذلك یمكـن اختیـار خلفیـة شـفافة مـن خـالل . ومـن نفـس المجموعـة )  Background color( تاشـیر الخیـار 

  ) .  Transparent( الخیار 
مــــل الخصــــائص التــــي تــــم ، عنــــدها ســــتظهر لوحــــة جدیــــدة تح)   OK( بعــــد اتمــــام الخصــــائص نختــــار 

  . تحدیدها
  

  
  

 
  : یتم فتح ملف مخزون مسبقا من خالل 

 )   file( من قائمة )  Open( اختیار االمر  •

المجلد الذي تم خـزن الملـف ) Look in(عندها سوف یظهر مربع حوار نحدد من خالل الحقل  •
 فیه 

 . ومن ثم نحدد اسم الملف المراد فتحه  •

  openنضغط الزر ثم   •

  

 
  : یمكنك حفظ ملف بعد انتهاء العمل فیه او في جزء منه ، وذلك من خالل 

 )  File( من قائمة )  Save As( اختیار االمر  •

 المجلد الذي نرید خزن الملف فیه ) Save in(عندها سوف یظهر مربع حوار نحدد من خالل الحقل  •
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 . د تخزین الملف فیه ومن ثم نحدد االسم المرا •

وهـي (  ) ، حیـث یمكـن تحدیـد صـیغة )  Format( نحدد الصـیغة المـراد الخـزن فیهـا مـن خـالل الحقـل  •
وهـــي تمتـــاز بقـــوة ضـــغط عالیـــة للمعلومـــات حیـــث تاخـــذ )   Jpg( المســـتخدمة فـــي برنـــامج الفوتـــووب او 

 . الصورة حجم صغیر من الذاكرة ، وغیرها من الصیغ

  Saveثم نضغط الزر   •

  حفظ الملف بعد اجراء التعدیل علیه 
)  File( مــن قائمــة )  Save( یمكنــك حفــظ ملــف بعــد اجــراء التعــدیالت علیــه مــن خــالل اختیــار االمــر 

  . حیث سیتم خزن الملف بنفس االسم المحدد مسبقا وفي نفس المكان
مـذكورة فـي حفـظ الملـف اما لخزن الملف بعد اجراء التعـدیالت باسـم جدیـد فنقـوم باتبـاع نفـس الخطـوات ال

  . الول مرة
  

 
وعنـد الضـغط علـى هـذه االداة ) .  Zoom tool( تـتم عملیـة التكبیـر والتصـغیر مـن خـالل اداة التكبیـر 

  )  Zoom Tool( من صندوق االدوات یظهر شریط خیارات اداة التكبیر 
  

  
وتعنـي تكبیـر فعنـد اختیارهـا یـتم (+) لهـا عالمـة من ضمن هذه االخیارات نالحظ وجـود اداة تكبیـر داخ

اما عند اختیار اداة التصغیر والمتمثلة بـادة التكبیـر والتـي تحتـوي علـى . تكبیر الصورة عند كل ضغطة علیها 
فعند اختیارها والضغط داخل الصـورة یـتم تصـغیرها بنسـبة معینـة وتتكـر عملیـة التصـغیر مـع كـل )  -( عالمة 

  . صورةعملیة ضغط داخل ال
  ) Navigator(یمكن اجراء عملیة التكبیر والتصغیر بطریقة اخرى وذلك عن طریق نافذة المالح 
نقــوم بوضــع مؤشــر . مــن خــالل الســهم المتحــرك والموجــود اســفل اللوحــة التــي تظهــر مــن نافــذة المــالح 

الیمـین لغـرض التكبیـر ، الفاره على السهم والضغط بفتاح الفارة االیسر واالستمرار بالضغط مع السـحب باتجـاه 
  .  او السحب باتجاه الیسار من اجل التصغیر
یعنـي التصـغیر ویـتم التصـغیر )  -( فتتحـول العالمـة الـى )  Alt( كذلك یمكن الضغط علـى المفتـاح 

داخـــل العدســة وهـــذا یعنـــي ( + ) تعـــود العالمــة )   Alt( وعنـــد تـــرك المفتــاح . مــع كـــل ضــغطة علـــى اللوحــة 
  . ضغطة على الصورةالتكبیر عند كل 

اما الطریقة االخرى فهي مـن خـالل ضـغط مفتـاح الفـارة علـى اللوحـة والسـحب لرسـم مربـع تحدیـد یمثـل 
  . عندها سوف تكبر الصورة بحیث یظهر الجدزء الذي تم تحدیده فقط . المساحة المراد اظهارها من اللوحة
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  )الدواتاالختیار من صندوق ا: (الطریقة االولى 

ویتم ذلك باختیار مربع اللون من صندوق االدوات وذلك بوضع مؤشر الفـارة علیـه ثـم الضـغط المفتـاح 
  : االیسر للفارة عندها سوف یظهر مربع كما في الشكل 

  

  
 

. نحدد اللون من الشریط الموجود بجهة الیمین ثم نحدد الدرجة اللونیة من المربع الموجود بجهة الیسار
  . حظ ان المربع الخاص بلون المقدمة في صندوق االدوات قد تغییر الى اللون الجدیدعندها سنال

   
    )Color(الطریقة الثانیة 

فـي جهـة الیمـین، حیـث ) Color(ویتم مـن خـالل اختیـار النافـذة 
والثـــاني االخضـــر ) R(ســیظهر ثالثـــة اشــرطة االول یمثـــل اللـــون االحمــر 

)G ( والثالث االزرق)B . (المؤشر تتحدد نسبة ذلـك الضـوء  عن تحریك
الرئیسي في اللون الجدیـد ، یعنـي ان اللـون الجدیـد هـو مـزیج بـین النسـب 

وتمتـاز هـذه الطریقـة باعتمـاد . المحدده لكل من االحمـر واالخضـر واالزرق والتـي تنـتج بالتـالي لـون مـزیج منهـا
  . مزج االضواء ولیس االصباغ في انتاج اللون الجدید

  
   )Swatches :(لثةالطریقة الثا

حیـــث یـــتم اختیـــار هـــذه النافـــذة مـــن 
نوافذ الجهـة الیمنـى حیـث سـتظهر مجموعـة 
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  . عندها سیتم اعتماد هذا اللون كلون اساس للرسم او الملئ. من االلوان یتم اختیار اللون المناسب منها 
  

   )االختیار بالقطارة :(الطریقة الرابعة
األلـوان مـن أي  وأحـد مزایـا القطـارة هـي القـدرة علـى التقـاط Eyedropper أیضـًا اسـتعمال أداة القطـارة تسـتطیع 

  فوتوشوب صورة في برنامج 
فلن یتطلب ذلك اكثر مـن . ومن اهم ممیزات هذه الطریقة هي سهولة تحدید اللون المراد استخدامه

طـارة مـن تحدید اللون المراد استخدامه في اي لوحة من لوحات الفوتوشوب ومـن ثـم اختیـار اداة الق
عنــدها ســنالحظ تغیــر اللــون . صــندوق االدوات ثــم النقــر بــزر الفــارة االیســر علــة اللــون المطلــوب

  . عندها سیتم اعتماد هذا اللون في الرسم او الملئ او غیه من الخیارات. الفعال الى هذا اللون 
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Hand Tool 
فــاذا كانــت الصــورة مكبــرة فیمكنــك . منــاطق ال تراهــا تمكنــك هــذه االداة مــن التحریــك ضــمن الصــورة الــى 

  : ولغرض استخدام هذه االداة نقوم باالتي. تحریكها باي اتجاه تود دون الحاجة الى اسهم التحریك
 من صندوق االدوات والتي تكون على شكل ید)  Hand Tool( نختار اداة التحریك  •

 . نحرك مؤشر الفارة الى داخل الصورة المكبّره  •

ضــــغط زر الفــــأرة االیســــر، ومــــع اســــتمرار الضــــغط نحــــرك الفــــأرة فــــنالحظ تحــــرك الجــــزء ن •
 . الظاهر من الصورة مع تحریك الفارة

)  Navigator (نالحظ اثناء ذلك ظهور مربع احمـر داخـل نافـذة المـالح 
  ) .الصورة ( یمثل الجزء الظاهر من اللوحة 

حیــث . ریــك واالزاحــةویمكــن اســتخدام نافــذة المــالح فــي اجــراء عملیــة التح
نالحظ ان الصورة تظهر بشكل كامل من خالل نافذة المالح ، كما نالحـظ وجـود 

ولغــرض اجــراء عملیــة . مســتطیل احمــر یظهــر داخــل هــذه الصــورة ویحــدد المنطقــة الظــاهرة ضــمن نافــذة العمــل  
ثم نضغط الزر )  Navigator (نضع مؤشر الفأرة على المربع االحمر ضمن نافذة المالح ) التحریك ( االزاحة 

عنـدها نالحـظ تحـرك المسـتطیل االحمـر لیحـدد . االیسر ، وباستمرار الضغط نسحب المؤشر الى المكـان الجدیـد 
  . منطقة جدیدة وظهور منطقة اخرى ضمن نافذة العمل

  

Brush Tool 

  
تمكنــك هــذه االداة مـــن اســتخدام فرشـــاة بعــدة انـــواع 

ـــوان مختلفـــة یمكـــن . منهـــا والشـــفافة الصـــلدة  وباســـتخدام ال
)  Foreground( تحدیـــــدها مـــــن خـــــالل لـــــون االمامیــــــة 

  . الفعال  
كمــا یمكــن تغییــر نســبة الشــفافیة وذلــك مــن خــالل تغییــر الــرقم الظــاهر فــي شــریط خیــارات 

  . الدة كلما زاد الرقمحیث تزید نسبة الشفافیة كلما قل الرقم وتزید الص). Opacity(االداة وبالتحدید في حقل 
فانــــه یمثــــل ضــــبابیة الشــــكل المرســــوم اي یكــــون الشــــكل المرســــوم ذو حــــواف تتــــدرج ) Flow(امــــا الحقــــل 

  . بالشفافیة حتى تندمج مع الخلفیة بالشكل الكامل
  .فیمكن من خالله تحدید طریقة ذوبان اللون المستخدم مع الخلفیة )   Mode( واما الحقل 
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یمكن مــن خاللــه تحدیــد نــوع الفرشــاة وكــذلك حجــم هــذه الفرشــاة وذلــك مــن خــالل فــ)  Brush( امــا الحقــل 
كمــا یمكــن . فكلمــا زاد الــرقم زاد حجــم الفرشــاة وبــالعكس)  Brush(الســهم الــذي یظهــر عنــد الضــغط علــى ایقونــة 

مكـن وكـذلك ی. منفس الحقـل یمكـن اختیـار نـوع الفرشـاة المـراد اسـتخدامها ، ونالحـظ وجـود عـدد كبیـر مـن الفـرش 
  . اضافة انواع اخرى من الفرش ، بعضها جاهز واالخر یمكن عمله بانفسنا

  : ولغرض العمل بالفرشاة نتبع ما یاتي
 . نختار اداة الفرشاة من صندوق االدوات بالضغط بزر الفارة االیسر على ایقونة الفرشاة  •

 ) .  Brush( نحدد نوع الفرشاة وحجمها من خالل حقل  •

 )   Mode( للون مع الخلفیة من خالل الحقل نحدد طریقة ذوبان ا •

، فكلمــا زاد الــرقم زادت الصــالدة وكلمــا قــل الــرقم )Opacity(نحــدد نســبة الشــفافیة مــن خــالل الحقــل  •
 . زادت الشفافیة

 )  Flow(نحدد ضبابیة حواف الشكل المرسوم من خالل  •

ر للفـارة ثـم نحـرك الفـارة لرسـم ونضغط المفتاح االیسـ) اللوحة(ثم نضع مؤشر الفارة على نافذة العمل  •
 . الشكل المطلوب ، وعند رفع الضغط عن المفتاح االیسر یتوقف الرسم
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  :یمكن اجراء بعض عملیات التحدید وكما یلي 

اختر اداة التحدید واختر طبقة معینة التي تود اجراء التحدید علیهـا ثـم حـدد الجـزء المـراد تحدیـده فـي تلـك 
  . بقة ثم اجري العملیة المراد اجرائها كاالستنساخ او النقل او الغاء ذلك الجزء او ادخال تاثیرات علیه او غیرهالط

  )  Select (من قائمة )  Deselect (واللغاء التحدید نختار 
  

  
لـك باختیـار یمكنك عمل تحدید حول كائن او جزء من كائن للتعامل مع ذلـك الجـزء ویـتم ذ

نالحـظ عنـدها ظهـور عـدد مـن الخیـارات فـي )  Rectangular Marquee Tool( اداة التحدیـد 
التـي نریـد اجـراء التحدیـد علیهـا لعمـل ) Layer(شریط الخیارات ولتحدید كائن معین نختـار الطبقـة 

شـكل او غیـره ولكـي یكـون التحدیـد ب)  Copy (او استنسـاخ )  Delete (اجـراء علیـه مثـل الغـاء 
  .باستمرار اثناء عملیة التحدید ) Shaft(نضغط  ) اي العرض یساوي االرتفاع(مربع 

مــن لوحــة المفــاتیح اثنــاء عملیــة التحدیــد )  Shaft (الضــافة تحدیــد الــى التحدیــد الســابق نضــغط علــى 
بــه بجانــب المؤشــر وعنــدها ســوف یضــاف التحدیــد الجدیــد الــذي نقــوم ( + ) ونالحــظ عنــد الضــغط ظهــور عالمــة 

  الى التحدید السابق 
اثنـاء عملیـة التحدیــد الجدیـدة ممـا یســبب )  Alt (امـا النقـاص تحدیـد مــن التحدیـد السـابق نضــغط علـى 

  الغاء التحدید الجدید من التحدید القدیم 
  

 
یمكن عمل تحدید دائري من خالل االداة الموجودة في نفس مكان 

غط علیها باستمرار ثم الضـغط علـى التحدیـد التحدید المستطیل ولكن بالض
نالحـظ ظهـور نفـس الخیـارات . الدائري والذي سیظهر فـي القائمـة الفرعیـة 

ویمكن عمل . في شریط الخیارات التي تظهر في اداة االختیار المستطیلة 
. باالتجـــــاه االفقـــــي او العمـــــودي )  قطـــــع نـــــاقص(تحدیـــــد بشـــــكل بیضـــــوي 

بشــكل مســتمر اثنــاء )  Shaft ( ولغــرض رســم شــكل دائــري نضــغط علــى
  . رسم التحدید
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 Lasso Tool  
)  Lasso Tool (یمكــن اجــراء عملیــة التحدیــد بالضــغط علــى اداة التحدیــد الحــر 

وتمكنك هذه االداة من تحدید االشكال غیر المنتظمة وبعد تحدید الشكل یمكن اجراء التغییر 
  . كه الى مكان اخر او استنساخه او حذفه او تغییر اللون او غیرهالمطلوب علیه، مثل تحری

  

Polygonal Lasso 
Tool  

یمكن استخدام هذه االداة لعمل تحدید على شكل مضلعات ویتم ذلك باختیـار 
االداة مــن صــندوق االدوات ثــم نضــغط المفتــاح االیســر للفــأرة  فــي المكــان الــذي نریــد 

مرة واحدة ثم نحرك المؤشر الى مكان ثاني ثم نضغط مرة ثانیة وهكذا الـى ان  تحدیده
مـن لوحـة )  Ctrl (ننهي التحدید بالوصول الى نقطة البدایة او بالضـغط علـى مفتـاح 
وبعــــد ). Mouse(المفــــاتیح وفــــي نفــــس الوقــــت نضــــغط علــــى المفتــــاح االیســــر للفــــأرة 

ل نقل او استنساخ او تعدیل الكائن المحدد التحدید یمكن القیام باالجراء الذي نریده مث
 .  

  

magnetic Lasso Tool 
وهي من ادواة التحدید المهمـة النهـا تمكنـك هـذه األداة مـن عمـل تحدیـد 

ویـــتم اجـــراء ذلـــك . بســـهولة كبیـــرة ودقـــة ویـــتم ذلـــك اعتمـــادا علـــى تبـــاین األلـــوان 
الحـد الفاصـل بـین (واحدة في المكان المناسـب بضغط المفتاح االیسر للفأرة مرة 

ثـم تحریـك المؤشـر علـى الحـد الفاصـل بـین اللـونین او بـالقرب مـن ذلـك ) اللونین
الحـــد، حیـــث ســـیقوم البرنـــامج بتعـــدیل التحدیـــد بحیـــث یكـــون علـــى الحـــد الفاصـــل 

وعنــد الوصــول الــى النقطــة االولــى التــي بــدئنا . وحســب تعرجــات الكــائن المحــدد
وعنـد اكتمـال التحدیـد یمكـن . بجانب مؤشر الفأرة) o(ا یظهر حرف التحدید منه

 Ctrl (ویمكننا لغاء التحدید وذلك من خالل الضغط علـى مفتـاحي . اجراء التعدیل المناسب على الكائن المحدد

+ D  (من لوحة المفاتیح .  
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Magic Wand Tool 
لتبـــاین بـــاأللوان ویحـــدد ذلـــك  تمكنـــك مـــن تحدیـــد منطقـــة معینـــة حســـب ا

)Tolerance ( الموجــــود فــــي شــــریط الخیــــارات، والــــذي یحــــدد اذا كانــــت القیمــــة
صــغیرة التبـــاین بــین االلـــوان صــغیر واذا كانـــت القیمــة كبیـــرة تحــدد مجـــال لـــوني 

  كبیر مما یؤدي الى تحدید منطقة اكبر 
  
  
  

  
  

 
اء تحــویر علــى التحدیــد حیــث یمكــن تحریــك التحدیــد او تغییــر یــوفر لنــا برنــامج الفوتوشــوب امكانیــة اجــر 

  . حجمه او تدویره او تغییر شكله 
ویــــتم اجــــراء ذلــــك مــــن خــــالل الضــــغط المفتــــاح االیمــــن للفــــأرة 

. مــن القائمــة التــي ســتظهر )  Transform Selection (واختیــار 
).  Selection (وكــذلك یمكــن اختیــار نفــس االمــر مــن خــالل قائمــة 

  . تحیط بالتحدید ) مربعات(ر مقابض سوف تظه
لغــرض تغییـــر حجـــم التحدیـــد نســتخدم هـــذه المقـــابض بالضـــغط 

حیــث ). بــالطول والعــرض(علیهــا وســحبها الــى ان نحــدد الحجــم الجدیــد 
یمكن استخدام المربعین الموجودین على یمین ویسـار التحدیـد لتصـغیر 

ـــر التحدیـــد افقیـــا ى التحدیـــد امـــا المقـــابض الموجـــودة اســـفل واعلـــ. وتكبی
امـــا المربعـــات الموجـــودة فـــي الزوایـــا فتفیـــد فـــي التغییـــر . فـــیمكن اســـتخدامها فـــي تصـــغیر وتكبیـــر التحدیـــد عمودیـــا

  . وباالتجاهین االفقي والعمودي
ثــم . امــا لتحریــك التحدیــد فیــتم مــن خــالل تحریــك المؤشــر داخــل التحدیــد ثــم ضــغط المفتــاح االیســر للفــأرة

ط الــى ان نصــل الــى المكــان الجدیــد المــراد نقــل التحدیــد الیــه ، ثــم نتــرك مفتــاح نحــرك المؤشــر مــع اســتمرار الضــغ
  . الفأرة، عندها سینتقل التحدید الى المكان الجدید
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أما لتدویر التحدید فیتم بتحریك المؤشر خارج التحدید حیث سنالحظ تغیر شكل المؤشر الى قوس ینتهي 
یسـر للفـارة ونحـرك المؤشـر مـع الضـغط الـى ان نصـل الـى من الجهتین بـراس سـهم، عنـد ذلـك نضـغط المفتـاح اال

  .  االتجاه المطلوب للتحدید عندها نترك مفتاح الفارة
اما لتحویر الشكل فیتم مـن خـالل ضـغط المفتـاح االیمـن للفـارة داخـل التحدیـد ثـم نختـار مـن القائمـة التـي 

بشـكل منفصـل عـن مقـابض ) اویـة مربـع الز ( عنـد ذلـك یمكـن تحریـك كـل مقـبض )  Distort (سـتظهر الخیـار 
  . الزوایا االخرى

 (من لوحة المفاتیح لتبیت التعدیل او ضغط المفتاح )  Enter (بعد اجراء التعدیل یمكننا ضغط المفتاح 
Esc  (اللغاء عملیة التعدیل والعودة بالتحدید الى ما كان علیه قبل التعدیل .  

  

 Clone Stamp Tool  
مكنك هذه االداة من تكوین نسخة عن مكـان معـین لطبقـة او عـدة طبقـات ویـتم ذلـك ت

ثـم حـدد الطبقـة التـي تریـد )  Clone Stamp Tool (الخـتم كما من خالل الضغط على اداة 
مـن لوحـة المفـاتیح لتحدیـد بـدء اخـذ النسـخة ثـم )  Alt (ثم اضغط علـى مفتـاح . التعامل معها

ثــم نحــرر المفــاتیح ).  Alt (ســر فــي ذلــك المكــان مــع االســتمرار بضــغط اضـغط المفتــاح االی
وننتقــل الــى المكــان الجدیــد الــذي نریــد ظهــور النســخة علیــه ونبــدأ بتحریــك المؤشــر مــع ضــغط 

  .مفتاح الفارة االیسر فتظهر نسخة عن الشكل المحدد

  
كــن الــتحكم بالشــفافیة مــن ویمكــن اســتخدام اي نــوع مــن انــواع الفــرش والحجــم المناســب للفــرش وكــذلك یم 

  . فكلما صغر الرقم زادت الشفافیة وبالعكس) Opacity(خالل الخیار 
  ویمكن اخذ النسخة على نفس اللوحة او على لوحة اخرى 

  

 Pattern Stamp Tool  

  
تمكنك هذه االداة من الرسم بنموذج معین محدد مسبقا بدل االلـوان 

 .  
مـن )  Pattern Stamp Tool (بنمـوذج باختیـار اداة الخـتم  نقـوم

وكــذلك . فــي شــریط خیــارات االداة )  Brush (شــریط االدوات ثــم نحــدد شــكل وحجــم الفرشــاة مــن خــالل الخیــار 
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التي نتحكم من خاللها بالشفافیة حیث )  Opacity (و )  Mode (یمكن التحكم بهذه االداة من خالل الخیارات 
  . نحدد النموذج المطلوب )  Pattarn (ومن الخیار . الشفافیة كلما زاد الرقم وبالعكس  تقل

بعـد تحدیـد هــذه الخیـارات نالحــظ اسـتخدام النمــوذج المحـدد وبالمواصـفات التــي حـددناها اثنــاء الرسـم بــدال 
  . من لون الرسم


