
 

  :أهداف الدرس

 

 ة ملونةخلفيتصميم : أواًل

  كالتالًاالعدادات  وغٌريافتحً مستند جدٌد فً برنامج الفوتوشوب: 

Name: الخلفية األولى Width: 700 Height:450 Background: White 

  باستخدام مربع األلوان حددي اللون الذي تفضلٌه 

 ة لتلوٌن المستندـــــــــواستخدمً اآلن أداة التعبئ 

  من قائمةFilter   اختريTexture  ثم اختريTexturizer ًاجعلً االعدادات كالتال: 

 

 

 

 

  انتقلً الى قائمةFilter   ثمDistort   ثمTwirl  وغٌري معدل
 :062الدوران الى 

 

 الى قائمة  انتقلً اآلنFilter   ثمArtistic   واختريColored Pencil   ثم اضغطً على
 OKزر 

 

  انتقلً الىFilter   ثمArtistic   واختريDry 
Brush  ًواضغطً  1-8-0واتركً االعدادات كما ه

OK ستحصلٌن على النتٌجه التالٌة 

 

  احفظً الملف بصٌغةJPEG  باسم الخلفٌة األولى فً مجلد باسمك علىDrive D:/ 
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 الثانيالدرس 

  تصميم خلفيات مختلفة– Backgrounds 
 استخدام الفالتر 
  وتسميتها استخدام الطبقات- Layers 

 

Adobe Photoshop 



 

 

 

  االعدادات كالتالً وغٌريافتحً مستند جدٌد فً برنامج الفوتوشوب: 

Name:  الثانيةالخلفية  Width: 700 Height:450 Background: White 

 باستخدام أداة التعبئـــــــــة لونً المستند باللون األسود 

  أدرجً طبقة جدٌدة– New Layer  طبقة األلوان"وسمٌها" 

  اختري أداة الفرشاة وبالتحدٌدSoft Round -300 pixels  كما فً الشكل 

  ًثالث نقاط على التصمٌم كما فً الشكل المرفق باأللوان التالٌةارسم 

 

a864a8  -   
662d91 - 
ed1c24 

 

 

 

  انتقلً الى قائمةFilter   ثمNoise   ثمAdd Noise 
 :وغٌري االعدادات كالتالً

 قائمة  انتقلً الىFilter  ثمBlur   ثمMotion Blur 

  ًغٌري االعدادات كالتال :Angle=90    و
Distance=998 

  والضافة إضاءة على الخلفٌة الجدٌدة أضٌفً طبقة جدٌدة
 "إضاءة"وسمٌها 

 وباختٌار اللون األبٌض نقطة فً  ارسمً بنفس حجم الفرشاة السابقة
 وسط األلوان الثالث السابقة كما فً الشكل

  ثم من قائمة الطبقات غٌري نمط الطبقات"Overlay" 

 ال تنسً حفظ الملف 
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 ة بألوان متدرجةتصميم خلفي: ثانيًا

 



 

 

 ًافتحً مستند جدٌد فً برنامج الفوتوشوب وغٌري االعدادات كالتال: 

Name:  الثالثةالخلفية  Width: 700 Height:450 Background: White 

 قائمة  انتقلً الىFilter  ثم Render   ثمclouds 

  ثم نطبقFilter   ثمPixelate  ثمMezzotint  

  ثم نطبقFilter   ثمblur  ثمRadial blur  

  طبقً الفلتر مرة أخرى بالضغط علىctrl + f  

  انسخً الطبقة بالضغط على J   +ctrl 

  ًطبقFilter   ثمDistort  ثمTwirl  وغٌري االعدادات
   Angle = 200: كالتالً

  غٌري خٌارات الطبقة الىLighten  

  ندمج اآلن الطبقتٌن بالضغط علىCtrl + E 

  انسخً الطبقة مرة أخرى بالضغط على J   +ctrl 

  طبقً على الطبقة المنسوخهFilter   ثمDistort  ثم
Twirl ًوغٌري االعدادات كالتال :Angle = 200   

  غٌري خٌارات الطبقة الىLighten 

  ندمج اآلن الطبقتٌن بالضغط علىCtrl + E 

 ًاآلن على  اضغطCtrl + U  ًالختٌار األلوان واتبع
 .الشكل المرفق

  انسخً الطبقة مرة أخرى بالضغط على J   +ctrl 

  غٌري خٌارات الطبقة الىOverlay  لعمل اضاءة على الخلفٌة 

  ندمج اآلن الطبقتٌن بالضغط علىCtrl + E 

  احفظً العمل بصٌغةjpeg 
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 ة احترافيةتصميم خلفي: ثالثًا

 

جميع الدروس منقولة 

من مواقع انترنت 

 مختلفة


