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 :التثلٌثقاعدة 

تعتمد هذه القاعدة . تعتبر األكثر شٌوعا نظرا المكانٌة تطبٌقها بشكل سهل على معظم الصور Rule of thirdsقاعدة التثلٌث أو 

على تقسٌم الصورة إلى ثالث اجزاء طولٌا و عرضٌا عن طرٌق خطٌن متوازٌٌن طولٌا و خطٌن متوازٌٌن عرضٌا ٌتقاطعان فً 

الخطوط تعتبر خطوط النظر و نقط التقاطع هً نقط الهدف من الصورة ، لذلك ٌتم وضع موضوع الصورة على احد . اربع نقط

 .و ٌتم وضع الخطوط القٌادٌة على احد الخطوط وٌوضح االشكال التالٌة حٌث ابتباع قاعدة الثلث. نقط التقاطع األربعة

 

 قواعد التكوين فى التصوير



 :التأطير-3

ٌعتمد هذا المبداء على وضع هدف الصورة ضمن إطار معٌن ،قد ٌكون هذا اإلطار أي شًء كصخور أو 

مجموعة من األشجار أو مجموعه من الناس تشكل إطارا ٌحٌط بشًء معٌن و الذي هو موضوع 

وفً الصورة التالٌه التً تم التقاطها من مسجد الشٌخ زاٌد .الصورة كبناء أو شخص أو اي شًء اخر 

 فاإلطار هنا هو قوس المدخل و هدف الصورة هو القبة. قمت باظهار احد القباب من خالل أحد البوابات



 :االطارملئ  -3

ٌعتبر هذا المبداء من ابسط المبادئ و ٌشترط القص الصحٌح للصورة ، و هو قائم على 

ملىء الصورة بكامل الهدف بدون إظهار الخلفٌة تقرٌباً ، ٌستخدم هذا المبداء بكثرة فً 

 .تصوٌر الوجوه و األزهار



فً هذه الصورة تم استعمال مبداء ملئ اإلطار لتصوٌر الوجه إلظار الوجه 

فقط ، مع مراعاة عملٌة القص بشكل جٌد ، الحظ أٌضا تطبٌق قاعدة التأطٌر 

فً الصورة عن طرٌق استخدام الوشاح ، كما أنه تم تطبٌق قاعدة العٌن 

 ً  .الوسطى التً سأتحدث عنها الحقا

 :التناظر

التناظر ٌعتمد على اظهار الصورة بشكل ٌكون القسم االٌمن منها ٌماثل الجزء األٌسر 

، كمثال صورة لبناء معٌن ٌحتوي على مظهر متناظر ، أو صورة لشخص ٌقف بشكل 

عند . متناظر بحٌث تكون وضعٌه جسمه و ٌدٌه من القسم األٌمن مشابه للقسم األٌسر

ذهابك للمساجد والنتاحف والكنائس ستالحظ وجود الكثٌر من التناظر فً تصمٌم 

 .األبنٌة 



THANK YOU 


