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فى والتحكم يوجد لوكيشن تصوير بدون مصادر اضاءة تلعب االضاءة دورا هاما فى عملية تصوير اى عمل فنى حيث ان ال 

االضاءة ليس فمط للتعريض حيث ان االضاءة تستخدم فى التعتبر عن فن الصورة ومخاطبة العين وهى تعتبر اداة تشكيل ورسم 

 ( .الرسم بالنور)وايحاء بدالالت حسية وجمالية معينة ولذلن تسمى فى مجال التصوير 

 :يجب االخد فى االعتبار مجموعة من المعاير عند ضبط االضاءة اثناء عملية التصوير 

حيث ان الضوء يعمل على تجسيد العناصر فكل زاوية لالضاءة تعطى تجسيد وشكل : اتجاه وزاوية سموط الضوء  -

 .مختلف للموضوع المصور

 لوة المصدر الضوئى المستخدم ويماس بالواط او الكيلو واط: الموة -

 النوع  -

 هل الضوء منتشر او مركز: خرج الضوء  -

 خرج طيفى  طبيعة اللون حيث ان كل مصدر ضوئى له ما يسمى بدرجة الحرارة اللونية وتماس بالكلفن  -

 : مصادر الضوء 

 ضوء النهار/ مثل الشمس : طبيعية  -

 التنجستين  –لمبات الصوديوم : صناعية  -

 االضاءة



 وظائف االضاءة 
 توفير كمية من الطالة الضوئية للتعريض الصحيح -

 التحكم فى التباين الضوئى داخل الصورة -

التجسيد حيث ان االضاءة تستخدم فى ابراز عناصر معينة فى الصورة حيث من خالل  -

 التحكم الضوئى تظهر العناصر ثالثية االبعاد

 تحميك االيماع داخل الكادر فالظل يمثل الثملوالنصوع يمثل العمف الفراغى  -



 :تصنيف انواع االضاءة تبعا لطبيعة االستخدام كا يلى ويمكن 
مصدر االضاءة الرئيسى خلف المصور ومواجها للموضوع وهذه االضاءة تظهر الجسم ويكون اضاءة امامية     -ا

 مسطح بدون اى تجسيد  

 اضاءة خلفية  -2

يكون مصدر االضاءة الرئيسى خلف الموضوع اى ان الموضوع يكون بين المصور ومصدر االضاءة وبالتالى تمر 

   silhouetteاالضاءة من حول الموضوع فيظهر وكانه ظل اسود محدد المالمح وهو ما يعرف بالسلويت 
 اضاءة جانبية  -3

امامية )ا يسمى البعض هذا النوع من االضاءة <وهنا يكون مصدر االضاءة فى احد جانبى المصور ومواجا للموضوع ل

 :وايضا تسمى باالضاءة الرباعية ويمكن تمسيم هذا النوع الى ( جانبية

درجة مع المصور  90حيث تكون االضاءة من احد جانبى الموضوع بزاوية تشكل : درجة  90اضاءة بزاوية  -

 وبالتالى فهى تضيئ الموضوع من احد جانبيه

درجة مع المصور وتعتبر االضاءة المفضلة  45وتكون االضاءة جانبية وبزاوية : درجة  45اضاءة بزاوية  -

 .للمصورين

 : اضاءة راسية فوق الموضوع  -5

تكون االضاءة فوق الموضوع مثل الشمس فى منتصف النهار ومن عيوبها انها تلغى ظالل االجسام اال انه يمكن 

استخدامها فى بعض مواضيع التصوير مثل تصوير البورتريه الضاءة الشعر مع استخدام مصدر اخر لالضاءة الموضوع 

 .من االمام



 اضاءة تكميلية 
 ، .وايضا يستخدم فى تخفيف حدة التباينالعمل الفنى المنخفضة مساعدة فى ابراز كاداة هى االضاءة المتوفرة 



THANK YOU 


