
دورة لتعلیم أسس التّصویر   

ھل ھذه الدورة التدریبیة المّجانیة للّصور مناسبة لك؟ 

الـمعرفـة فـي ھـذه الـدورة مـثالـیة لـلمبتدئـین والمتحـّمسین، بـغّض الـّنظر عـن الـكامـیرا الـتي تـمتلكھا أو 
تستخدمھا. 

إذا كـنت مـصوًرا مـبتدًئـا، فـیمكن أن تـكون قـد اخـتبرت مـقدار الـّنصائـح الـمتضاربـة والـمصطلحات 
الـمغلوطـة، الـموجـودة فـي تـعّلم الـتّصویـر الـفوتـوغـرافـي عـبر وسـائـط مـختلفة، ضحـلة الـمعلومـات 

ومضّللة في كثیر من األحیان.  
مـع ذلـك، ومـع ھـذه الـّدورة، یـمكنك تـجاوز ھـذا الـّتشویـش والـبناء بسـرعـة عـلى ثـقتك بـما سـتحققھ 

من فائدة معنا. 

إذا كنت تحب الكامیرا ومتحّمساً لتعلم الّتصویر، فإن ھذه الدورة طریقة رائعة لتحسین مھاراتك.  
یـثق الـكثیریـن وعـلى مـدى سـنوات فـي قـدرتـي عـلى الـّتدریـس، لـذلـك أنـا مـتأّكـد مـن أن الـوقـت الـذي 

تستثمره اآلن معي سیستحق ذلك.  

ھذه الدورة مثیرة للمشاھدة والّتعلم وملیئة باإللھام والمعرفة. 

ما الذي یجعل ھذا التدریب أفضل؟ 

إنھ أفضل من اختیار الّنصائح على YouTube وأفضل من معظم الّدورات األخرى المدفوعة. 

لـقد كـان ھـذا الـتدریـب الـذي قـمت بـھ، ھـو الـمعیار لـتعلم الـتصویـر الـفوتـوغـرافـي عـلى مـدى سـنوات، 
وقد تّمت إعادة تصمیمھ وتحدیثھ لعام 2020.  

كما أنھ مّجاني تماًما اآلن. 

تحتوي ھذه الدورة على المعرفة الموجزة الّالزمة لتطویر قدرتك على الّتصویر والّثقة بقدراتك.  
سـتختبر االحـتفاظ بـمعرفـتك مـن خـالل تحـّدي األسـئلة، كـما تـوفـر دلـیالً لـضمان أن تـصبح مـھاراتـك 

الستخدام الكامیرا تأخذ منحى جدید وبطبیعة مختلفة. 



تعّرف على مدربك 

ومـا ھـي أفـضل طـریـقة إللـھام الـمزیـد مـن الـناس فـي الـّتصویـر الـفوتـوغـرافـي مـن خـالل دورة تـصویـر 
مّجانیة شاملة! 

بصفتي مصوراً محترًفا، أنا فخور بأّني مارست الّتصویر لما یقرب من 40 عاًما.  
بـاإلضـافـة إلـى االسـتمرار فـي الـّتصویـر لـلكثیر مـن الـشاریـع الـفنیة والـتوثـیقیة، كـما أعـمل أیـًضا 

مستشار في عالم الّتصویر الفوتوغرافي للعدید من المنظمات والھیئات اإلنسانیة. 
كـما أنـني مـعتمد كـمدرب ورئـیس قـسم الـّتصویـر فـي األكـادیـمیة الـدولـیة لـلثقافـة والـفنون والـتنمیة 

في ألمانیا. 
لـقد كـان شـرًفـا رائـًعا أن أسـاعـد الـمئات مـن األشـخاص عـلى تحسـین مـھاراتـھم فـي الـتصویـر 

الفوتوغرافي.  
ومن خالل ھذا التدریب على التصویر الفوتوغرافي، آمل أن أواصل الّتعلیم واإللھام. 

مقّدمة للّتصویر 

بـعد االسـتمتاع بـفصول الـّتصویـر الـفوتـوغـرافـي الـمّجانـیة ھـذه، سـتلتقط بـاسـتمرار صـوًرا مـذھـلة یـتم 
مالحظتھا.  

ســواء كــان الــّتصویــر الــفوتــوغــرافــي لــلمناظــر الــطبیعیة أو الــّصور الــشخصیة أو الــّتصویــر 
الـفوتـوغـرافـي لـلشوارع أو أي شـيء آخـر، فـإن ھـذه الـدورة الـتدریـبیة عـبر اإلنـترنـت مـضمونـة 

للمساعدة في تحسین مھارات الّتصویر الفوتوغرافي. لدیك 

لن تحتاج إلى معرفة كل اإلعدادات على الكامیرا الرقمیة اللتقاط صور جیدة.  
سـتؤّدي مـعرفـة األسـاسـیات والـثقة فـي الـّتبدیـل مـن الـوضـع الـّتلقائـي إلـى الـوضـع الـیدوي إلـى تـحویـل 

صورك إلى صور احترافیة.  

یمنحك ھذا الّتعلیم الّثقة في قدرتك على الخروج والبدء في التقاط المزید من الّصور الرائعة. 
فـي ھـذه الـدورة، سـتتعلم/یـن األسـاسـیات السـّتة الـتي سـتجعلك تـلتقط/ي صـوًرا إبـداعـیة بـثقة فـي 

الوضع الیدوي.  



.1 How Cameras work                                     كیف تعمل الكامیرات؟

تعمل الكامیرات، بغض الّنظر عن تكلفتھا أو نوع عالمتھا التجاریة، بنفس الّطریقة تقریباً.  
سـیساعـدك فـھم اآللـیات البسـیطة لـكیفیة عـمل الـكامـیرات عـلى إدراك مـدى تـشابـھھا وكـیف یـمكنك 

الحصول على أفضل النتائج الممكنة من نتائجك. 
ولـكن قـبل الخـروج لـبدء الـتقاط الـّصور، مـن الـمھم فـھم الـمتطلبات األسـاسـیة السـّتة الـالزمـة اللـتقاط 

صورة. 

سـیؤدي فـھم ھـذه الـمتطلبات، بـغض الـنظر عـّما إذا كـنت تـقوم بـالـتصویـر عـلى كـامـیرا DSLR أو 
كامیرا صغیرة الحجم أو iPhone ، إلى تحسین الّتصویر الفوتوغرافي إلى حد كبیر.  

ھذه المتطلبات ھي: 

الـّضوء: الـّضوء جـزء أسـاسـي مـن أي صـورة كـما أن ھـناك الـعدیـد مـن أنـواع •
اإلضاءة المختلفة. (ھذه األنواع یجب فھمھا والتعامل معھا كلٍّ حسب احتیاجھ) 

الـموضـوع: الـموضـوع ھـو مـا نـلتقطھ داخـل صـورنـا ویشـیر إلـى كـیفیة تـألـیف •
الّصورة. 

الـبصریـات (الـعدسـات) : تشـیر إلـى الـعدسـات الـتي تسـتخدم لـتركـیز الـّضوء والـتقاط •
الّصورة. 

الـفتحة: ھـذه تـتحكم فـي كـمیة الـّضوء الـتي تـدخـل إلـى الـكامـیرا وعـمق مـیدان •
الّصورة. (نطاق الحّدة على جانبي نقطة الّتركیز). 

الوقت: یرتبط الوقت بسرعة الغالق والوقت المستغرق لتسجیل صورة. •
وسـط الـّتسجیل: ھـو الشـریـحة اإللـكترونـیة الـتي یـتم تـسجیل الـّصورة الـملتقطة عـلیھا •

   .CCD أو CMOS بحسب ما تكون نوعیتھا



صورة 1 

بمجـرد فـھمك لھـذه الـمفاھـیم وكـیفیة ارتـباطـھا بـبعضھا الـبعض، یـمكنك الـبدء بـشكل أفـضل فـي فـھم 
كیفیة عمل الكامیرات. 

نوّضح أدناه بمزید من الّتفصیل ھذه العناصر الرئیسیة السّتة األساسیة للّتصویر الفوتوغرافي. 

  Light : الّضوء

ھو الجزء األساسي من التّصویر الفوتوغرافي الذي نستخدمھ إلنشاء صورنا. 



صورة 2 



ھناك نوعان من اإلضاءة التي یمكننا استخدامھا إلنشاء صور:  
الـّضوء الـطبیعي (مـثل الـّشمس أو ضـوء الـّنھار الـمنعكس مـن الـمبانـي) والـّضوء االصـطناعـي 

(ضوء الّشموع ومصابیح الّسیارة األمامیة وحتى أضواء االستودیو).  
كل من ھذه األنواع من الّضوء ینتج ضوًءا صلًبا أو ناعًما.  

كما أن ھذا الّضوء یشیر إلى قوة وكثافة الّظالل.  
یـنتج عـن الـّضوء الـناعـم ظـالل نـاعـمة وخـفیفة جـّداً، بـینما یـنتج عـن الـّضوء الـصلب الـعكس مـن ذلـك 

(ظالل قوّیة داكنة).  
عـند الـتقاط الـّصور، مـن الـمھم جـّداً الـتفكیر فـي نـوع الـّضوء وتحـدیـده حـیث یـمكن أن یـكون لـذلـك 

تأثیر كبیر على النتیجة النھائیة. 

   Subject :  الموضوع
ھو الشيء الرئیسي + األشیاء الثانویة التي تشكل الّصورة ضمن إطارھا. 

صورة 3 



صورة 4 

یـرتـبط ھـذا ارتـباًطـا وثـیًقا بـتركـیب األشـیاء مـع بـعضھا (سـنلقي نـظرة عـلى ھـذا الحـقاً فـي ھـذه 
الّدورة الّتدریبیة)، وھي الطریقة التي نرتب بھا، أو ننشئ، عناصر معینة داخل اإلطار.  

یـمكن أن یـكون الـموضـوع (أو الـموضـوعـات) أي شـيء – مـن الحشـرات إلـى الـمناظـر الـطبیعیة، 
والّناس إلى المنتجات. 

  :  Lenses العدسات

تستخدم لتركیز وإدخال الّضوء الالزم الذي یشكل الّصورة كما نراھا بالعین المجردة. 
تلعب البصریات، التي یشار إلیھا عموًما بالعدسات، دوًرا في كیفیة إنشاء الّصورة.  

تعمل على تركیز الّضوء على وسط الّتسجیل.  



تـتحكم الـعدسـات فـي الـّطول الـبؤري لـلّصورة وزاویـة الـرؤیـة والـتكبیر وتـساعـد فـي تحسـین أوصـاف 
الّصورة بناًء على خصائصھا الخاّصة.  

تـأتـي الـعدسـات فـي مجـموعـة مـتنوعـة مـن األطـوال الـبؤریـة الـمختلفة، بـدًءا مـن الـّزاویـة الـعریـضة 
لـلغایـة إلـى الـّتقریـب الـفائـق، ویـمكن أن تـنتج الـعدسـات الـمختلفة نـتائـج مـختلفة جـّداً اعـتماداً عـلى 

المكونات داخل إسطوانة العدسة. 
صورة 5 

  : Aperture الفتحة

تتحكم فتحة العدسة في كمیة الّضوء التي تدخل الكامیرا وعمق میدان الصورة. 



صورة 6 

تشیر الفتحة إلى حجم الفتحة في العدسة التي یمر بھا الضوء قبل قراءة المستشعر (أو الفیلم).  

  f1.2  عـلى سـبیل الـمثال  ”f“ ویظھـر عـلى الـكامـیرا بـواسـطة الـرمـز  f-stop یـتم قـیاسـھ فـي
 . f22  أو  f5.6  أو

كـلما انـخفض الـرقـم، زادت فـتحة الـعدسـة (یـمكنك رؤیـة ذلـك فـي الـّصورة أدنـاه) وكـلما زاد الـّضوء 
الذي یمكن تسجیلھ.  

مـن خـالل الـتحكم فـي الـفتحة، یـمكننا الـتحكم لـیس فـقط فـي مـقدار الـّضوء المسجـل فـي صـورة، 
ولكن أیًضا في عمق المیدان الذي في الّصورة (نطاق الحّدة على جانبي نقطة التركیز).  



تـسمح الـفتحات األكـبر، مـثل f2.8 ، بـمرور أكـبر قـدر مـن الـّضوء مـن خـالل الـعدسـة وتـؤّدي إلـى 
عـمق مـیدان ضحـل، فـي حـین تـسمح الـفتحات األصـغر مـثل f22 بـإضـاءة أقـل ولـكن لـھا عـمق 

میدان أكبر.  
قـد یـبدو ھـذا مـربـًكا فـي الـبدایـة، ولـكن مـن الـمھم أن نـفھم أّنـھ یـمكن أن یـكون لـھ تـأثـیر كـبیر عـلى 

صورتك. 
صورة 7 

  :Shutter speed  سرعة مصراع الكامیرا

ھو األداة التي تتحكم في الوقت المستغرق لتسجیل الّصورة.  

یعد الوقت جزًءا مھًما من تسجیل الّصور ویتم التحكم فیھ عن طریق ضبط سرعة الغالق.  
تشیر سرعة الغالق إلى المدة التي یظل فیھا الغالق مفتوًحا لتسجیل صورة.  

یـتم تـسجیل ھـذا بعشـر أو مـائـة مـن الـّثانـیة (عـلى سـبیل الـمثال 1/10 أو 1/250 أو 1/1000) أو 
الّثواني (على سبیل المثال 1 "أو 10" أو 30 ").  

كـلما كـانـت سـرعـة الـغالـق أبـطأ، كـلما طـالـت فـترة بـقاء الـغالـق مـفتوحـة وتـم الـتقاط الـمزیـد مـن 
الّضوء.  

تـعمل سـرعـة الـغالـق األسـرع عـلى تجـمید الحـركـة، بـینما تـسمح سـرعـات الـغالـق الـبطیئة بـتمویـھ 
الحركة. 



صورة 8 

  : Sensor  وسط الّتسجیل

ھو الشریحة اإللكترونیة التي یتم تسجیل الّصورة الملتقطة علیھا بحسب ما تكون  

نوعیتھا CMOS أو CCD ویظھرھا بالّشكل النھائي الذي نراه على شاشة العرض. 
صورة 9 



یـتم إنـشاء الـّصور الـفوتـوغـرافـیة بـواسـطة الـّضوء الـذي یـمر عـبر الـعدسـة ویـصل إلـى وسـط 
الّتسجیل، وھو ما یسّجل الّصورة.  

تـقلیدیـا كـان الـفیلم ھـو مـایـفعل ذلـك، ولـكن فـي الـوقـت الـحاضـر یـتم تـسجیل الـّصور عـلى أجھـزة 
 .the sensor  اإلستشعار والّتسجیل معاً تسمى وسط الّتسجیل

تسـتخدم الـكامـیرات الحـدیـثة فـي األسـاس أجھـزة اسـتشعار رقـمیة - إمـا CCD (جـھاز مـقترن 
بالّشحن) أو CMOS (أشباه الموّصالت المعدنیة واألكسید الموّصل).  

ھـناك عـدد قـلیل مـن أحـجام المسـتشعرات الـمختلفة، ولـكن األحـجام الـثالثـة األكـثر شـیوعـاً ھـي اإلطـار 
 Crop)أو ال (APS-C)  أو المحـــدود  Medium أو الـــمتوّســـط full-frame الـــكامـــل

  (Censor

بـغض الـّنظر عـن الـكامـیرا الـتي تسـتخدمـھا، فـإن طـریـقة عـمل كـل مـن ھـذه األسـاسـیات السـّتة 
مـتشابـھة جـًدا وسـتالحـظ قـریـًبا أّن كـلّ شـيء فـي الـتّصویـر الـفوتـوغـرافـي یـتعلق بـواحـدة أو مجـموعـة 

من ھذه األشیاء السّتة، لذا فإن الفھم الواضح أمر حیوي.   

سننظر في كل من ھذه التفاصیل بمزید من الّتفصیل طوال الفترة المتبقیة من ھذه الدورة. 

(قـبل االنـتقال إلـى الـفصل الـّتالـي، تـأّكـد مـن مـشاھـدة الـفیدیـو أعـاله حـیث أّن ھـذا الـفیدیـو یـحتوي عـلى 
معلومات حیویة إضافیة لھذه الّصفحة).  


