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الفرقة الرابعة-المعمارىقسم النحت والتشكيل –حاسب الى –4محاضرة 



من خالل اذرع األداة مع أمكانية التحكم في المسار وذلكpathلرسم مسار Pen tool

رسم مسار حر  Freeform pen

إضافة نقطة للمسار  Add Anchor Point Tool  

حذف نقطة من المسار  delet Anchor Point Tool  

ومنحناياتهالتحكم في زوايا المسار 

من خالل اذرع األداةوتحويلها

Convert Point Tool 

او مجموعة من نقاط المسار لتغير مكانها او المساك نقطة 

تعديل بها عمل

Direct selection tool

ألمساك جميع نقاط المسار  Path selection tool
حذف طبقة لمسار 

انشاء طبقة مسار جديدة

maskإضافة

ملء المسار بلون 

رسم خط حول المسار 

تحويل المسار للتحديد

تحويل التحديد لمسار 



New ديد لتحعند الضغط عليه تظهر نافذة جديدةتح ملف جديد ف

اسم الملف ونوعية الملف وحجمه ولونه ودرجة الوضوح 
اللونىوالنظام 

open على الكمبيوترلفتح ملف موجود



Save حفظ لملف تم حفظه سابقا عمل

Save as عمل حفظ لملف جديد ويجب ان نحدد امتداد الملف حسب المطلوب 

PSD  Layersالخاص بالفوتوشوب ويقوم بحفظ و الالرئيسىوهو االمتداد 
التصميمفىوذلك يتيح لنا التعديل بانشائهاقمنا التى

BMP وضوح شكل طبقة واحدة  ولكن ذات حجم كبير و يتميز بالفىحفظ الملف 
للصور العالى

JPEG رعة طبقة واحدة ويتميز هذا النوع بصغر حجم الملف وسفىحفظ الملف 
تحميله 

GIF فتح الملفات على اجهزة االبل ماكنتوش 

PNG حفظ الملف بجودة مع خلفية شفافة 

Save for web وبالضغط باالنترنتحفظ الصورة بالفورمات الخاصة 



Selectقائمة 

اىاجراء عن كل ما يتعلق بعمليات التحديد أو مسؤولة selectبقائمة مجموعة األوامر 

للتحديدتعديل 

1-All : يالكاملالصورة تحديد

2-Deselect :إلغاء التحديد

3-Reselect :إعادة التحديد

4-Inverse : التحديدتعكس

5-All Layers : كل الطبقاتتحديد.

6-Deselect Layers  :الغاء التحديد.

7-Find Layers  : تحدد طبقة معينة



9-Modify: األمرمن خالل مجموعة األوامر وذلك تحديد سبق رسمه اىتتيح التعديل في

border تحديد مزدوجيحول التحديد  الى

Smooth  : إنحناءتجعل في زوايا التحديد

Expand : إنكسارتجعل هي زوايا التحديد

Contract : اإلنحناءاتو اإلنكساراتتلغي

Feather :تجعل التحديد متدرج وناعم من الزوايا



10-Similar : اخرى  في أجزاءوهذا اللون في تصميم الفىلون معين تحديد عند

التصميم 

األمرثم selectمن قائمة المطلوبلتحديد اللون  magic wandأداة تستخدم 

similarالتصميمكل أجزاء فيتحدد اللون المطلوب في.



11-Transform Selection  : وزاوية كل التحديدشالتحكم بحجم و

واتجاه التحديد

12-Edit in Quick Mask Mode  : يحول التحديد الىMask

13-load Selection  : استرجاع التحديد الذى سبق حفظه

14-Save Selection : من خالل نافذة يحفظ  بها اسم التحديدحفظ التحديد


