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  األسبوع األول
المبادئ التقنية في التصوير
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 أعمدة التصوير الثالثة :
 معظم الناس يستخدمون وضعية التصوير األوتوماتيكي و

 التي تأتي كخيار أساسي في كاميرا الموبايل، و لكن ما الذي
 يحدث داخل الكاميرا) احترافية كانت أو كاميرا موبايل ( في

اللحظة التي تسبق التقاط الصورة او البدء بتسجيل فيديو ؟
 تقوم الكاميرا بقياس الضوء لتحديد ثالثة أشياء رئيسية
 مسؤولة عن تكوين صورة صحيحة ضوئيًا و هي: سرعة

الغالق - فتحة العدسة - االيزو ) الحساسية(.
 السرعة و الفتحة و االيزو، تسمى أعمدة التصوير الثالثة

  الرئيسية .
 العالقة بين أعمدة التصوير الثالث يعبر عنها بمثلث

التعريض .
 باالضافة الى ذلك تقوم الكاميرا بضبط المسافة و االلوان .
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لكن لماذا ؟
 طالما أن الكاميرا تقوم بكل شيء، لماذا علينا أن نعرف ما تفعله

الكاميرا و لماذا ال يكون التصوير اوتوماتيكًا بشكل دائم؟
 الن الكاميرا ال تعرف ماذا نريد نحن و خصوصًا عندما يكون الضوء في

 المشهد متباين او هناك اجسام تتحرك بسرعات كبيرة، فيحدث أن
 نحصل على صور سيئة جدًا و غير قابلة لالستخدام في بعض األحيان،

و أن كانت تلك اللحظات استثنائية ال تتكرر فإن الندم يكون كبيرًا.
 لذلك فإن الكاميرات االحترافية و معظم كاميرات الهواة الحديثة و بعض

 اجهزة الموبايل أيضًا تقدم امكانية التحكم اليدوي الكامل بالسرعة و
الفتحة و االيزو ،باالضافة الى ضبط المسافة و اللون يدويًا.
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shutter speed سرعة الغالق 
Exposure time و تعرف أيضًا، بزمن التعريض 

ما هو الغالق و ما هي سرعة الغالق ؟
 الغالق هو عبارة عن ستارة سوداء تمنع وصول الضوء إلى الشريحة الحساسة إال إذا تم فتحها وإغالقها بأزمنة محددة، يطلق على هذه

 األزمنة اسم سرعة الغالق.

ما أهمية سرعة الغالق؟
 إن سرعة الغالق تساعد على تحديد كمية الضوء مثلها، مثل الفتحة، ولكن من خالل الزمن، وليس من خالل المساحة. وهذا يعني أن

 السرعة تساعد  على تثبيت األجسام المتحركة، إذا كان زمن التعريض قليل.

كيف تقاس سرعة الغالق؟  
  تقاس سرعة الغالق بالزمن الطبيعي )الثانية و أجزاء الثانية(، ونالحظ في الكاميرات األرقام التالية:

. 1

. 2

. 3

. 4

B- ‘‘30”-‘‘30”-‘‘15”-‘‘8”-‘‘4”-‘‘2”-‘‘ 2000-1000-800-500-250-125-60-30-15- 8-4-2-1-800”  

 كيف نختار سرعة الغالق المناسبة ؟ 
 في حاالت الضوء الساطع جدًا و األجسام المتحركة نستخدم سرعات غالق عالية من 005 حتى 008 مثاًل

 في حاالت الضوء المنخفض و المشاهد الثابتة نستخدم سرعات منخفضة من 06 حتى ثانية واحدة مثاًل
 يحدث احيانًا أن نحتاج تصوير جسم متحرك بسرعة و تثبيته و لكن الضوء منخفض، في هذه الحالة نستخدم سرعة عالية و نعوض

 نقص الضوء بتوسيع فتحة العدسة و زيادة االيزو ) الحساسية(
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أمثلة
سرعة عالية

 التقاط صورة ثابتة قذيفة او صاروخ نحتاج الى
سرعة غالق عالية تصل الى
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سرعة منخفضة

 تصوير النجوم مثال على سرعة غالق منخفضة قد تصل في مثل هذه
الصورة الى 15 دقيقة

) يجب تثبيت الكاميرا على حامل في هذه الحالة (
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Apertur  فتحة العدسة

 1 .     ماهي فتحة العدسة Apertur ؟
هي مساحة الفتحة الدائرية داخل العدسة التي يمر منها الضوء، و التي يمكن التحكم بمساحتها بواسطة قزحية ميكانيكية.

2 .      ما أهمية فتحة العدسة؟
التحكم بكمية الضوء: إنَّ استخدام العدسات أدى إلى زيادة سرعة تسجيل الضوء، لذا تمَّ وضع قزحية ميكانيكية، تتحكم في 

كمية الضوء الداخل إلى الكاميرا من خالل تكبيرها و تصغيرها.-
التحكم بعمق الميدان  Depth of field )انظر عمق الميدان(: فإذا كانت فتحة العدسة صغيرة، فهذا ينتج عمق ميدان كبير، 

و إذا كانت الفتحة كبيرة فإنها تعطي عمق ميدان ضيق.

3 .     كيف تقاس فتحة العدسة ؟
تقاس الفتحة من خالل الرمز الرقمي F، و يرمز الرقم F،  إلى البؤرة focal، إذ أنه لم يكن قياس فتحة العدسة بالمليمتر أو 

اإلنش قادرًا على وصف كمية الضوء التي تصل إلى داخل الكاميرا، ألن هذه الكمية مرتبطة بطول البؤرة المحرقية للعدسة 
أيضًا، وهنا وجد أن أفضل طريقة، من أجل قياس فتحة العدسة، هي وضع الرمز الرقمي F الذي هو نسبة الطول البؤري )انظر 

الطول البؤري( إلى قطر فتحة العدسة. 

F = الطول البؤري/  قطر الفتحة
و هذا ما يفسر أنه، على الرغم من أن الرقم 4، أصغر من الرقم 16، إال أنf/4 يعني كمية ضوء أكبر من  f/16 ، الن f ليس 

رقمًا صحيحًا و انما رقم كسري 
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4 .     كيف تختار الفتحة المناسبة؟
عندما يكون الضوء ساطعًا خالل النهار نستخدم فتحة ضيقة لتخفيف كمية الضوء، وفي هذه الحالة نحصل على عمق ميدان 

واسع.
و حين يكون الضوء خافتًا خالل المساء، أو لياًل، نستخدم فتحة واسعة لزيادة كمية الضوء، وفي هذه الحالة نحصل على عمق 

ميدان ضيق. 

مثال : 
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هذا المثال يوضح كيف أن تغيير فتحة العدسة يغير عمق الميدان و بالتالي يمكن عزل الخلفية او اظهارها حسب 
الحاجة . 

iso )الحساسية  )االيزو
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1 .     ماهو االيزو iso ؟
االيزو هو معيار دولي موحد للتعبير عن  مستوى حساسية للضوء )”sensor“ هو الشريحة  الحساسة في الكاميرا (، و يمكن  

التحكم به في الكاميرات الرقمية .
كان يعرف سابقًا بال ASA حسب المعيار الروسي  او ال DIN حسب المعيار االلماني.

و كلمة iso هي اختصار ل international standards organization و هي منظمة دولية مختصة بتوحيد المقاييس العالمية .

2 .     ما أهمية االيزو  ؟
الشريحة الحساسة هي المسؤولة عن تسجيل الصورة و مستوى االيزو يحدد كمية الضوء  الضرورية لتسجيل هذه الصورة 

بأفضل شكل ممكن .
وكذلك فان االيزو له عالقة مباشرة بوجود ضجيج noise، او ما يعرف بظهور حبيبات في الصورة.

3 .      كيف يمكن تحديد االيزو المناسب ؟
 يبدأ االيزو عادة ب 50 و لكن معظم الكاميرات الرقمية تبدأ بايزو 100  و قد يصل بعضها الى أكثر من 12500 
عندما تكون شروط االضاءة مثالية كضوء النهار فان االيزو 100 يكون الخيار االفضل و تكون جودة الصورة اعلى 

عندما تنخفض االضاءة نرفع مستوى االيزو الى 5000 لياًل و لكن جودة الصورة تصبح اقل بسبب ظهور الحبيبات او ما يعرف 
noise بالضجيج
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العالقة بين أعمدة التصوير الثالثة  
)مثلث التعريض الضوئي(

لفهم العالقة بين السرعة و الفتحة و االيزو تم وضع مصطلح 

”مثلث التعريض الضوئي“  
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1 .     ما هو مثلث التعريض الضوئي ؟
هو شكل اصطالحي يعبر عن العالقة بين ركائز التصوير 

الثالثة يرمز له على شكل مثلث متساوي األضالع .

2 .     كيف نقرأ مثلث التعريض ؟
كل ضلع في المثلث يمثل واحدة من الركائز الثالثة للتصوير 

) الفتحة ، السرعة ، الحساسية ( 
الفتحة مسؤولة عن كمية الضوء و مجال الحقل ، فتحة واسعة 

تعطي ضوء اكثر و عمق حقل ضيق و بالعكس  
السرعة مسؤولة عن كمية الضوء و تثبيت الحركة ، سرعة عالية 

تعطي ضوء أقل و تثبت الحركة و بالعكس  
األيزو مسؤول عن درجة الحساسية و درجة الضجيج ، ايزو 

مرتفع يعطي ضوء اكثر و ضجيج أكثر 
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في هذا الشكل مثال نالحظ انه اذا كان لدينا اضاءة صحيحة ضمن القيم التالية : حساسية 100 و فتحة 8 و سرعة 1/200
و لكن  اردنا عمق ميدان اقل و غيرنا قيمة الفتحة فقط الى5,6فان المثلث يميل ليصبح غير متساوي و هذا يعني ان الصورة سوف تكون 

ذات اضاءة عالية و لتعديل ذلك نزيد السرعة الى  1/400 لتخفيف كمية الضوء الذي دخل بسبب زيادة الفتحة و بالتالي يعود المثلث متساوي 
االضالع و هذا يعني ان الصورة صحيحة االضاء .
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 Depth of field  عمق الميدان
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1 .     ما هو عمق الميدان في الصورة  ؟
عمق الميدان هو المسافة الفاصلة بين أول نقطة واضحة في الصورة و آخر نقطة واضحة في نفس الصورة.

2 .     ما أهمية عمق الميدان في الصورة ؟
عمق الميدان يعطي امكانية اختيار ما هي العناصر التي نريد لها ان تكون واضحة في الصورة و العناصر التي نريد ان تكون 

مشوشة 
عمق ميدان واسع يعطي معلومات واضحة عن كل ما تحتويه الصورة تقريبا لذلك يستخدم غالبا في المشاهد الطبيعية و العامة 

و الصور االخبارية 
عمق ميدان ضيق يعطي معلومات بشكل رئيسي عن العنصر الذي تم ضبط التركيز البؤري عليه )الفوكس(   و يشوش بقية 

الصورة و هذا ما يسمى بالعزل، و يستخدم غالبًا في  التصوير الرياضي  و تصوير البورتريه حيث يساعد العزل على تركيز الرؤية 
على عنصر محدد 

3 .     كيف يمكن التحكم بعمق الميدان ؟
هناك ثالثة عوامل تؤثر بعمق الميدان و تغييرها يؤدي الى تغيير عمق الميدان
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-  فتحة العدسة :
 العالقة بين فتحة العدسة و عمق الميدان عالقة عكسية اي  كلما كانت فتحة العدسة واسعة كان عمق الحقل ضيق 

و كلما كانت فتحة العدسة أضيق كلما زاد عمق الحقل . 

-  العدسات المقربة :
 كلما قربنا المشهد بعدسة الزوم أكثر كلما أصبح مجال الحقل أضيق . 

-  المسافة بين  الكاميرا و الموضوع :
 كلما اقتربنا  أكثر من الموضوع الذي نصوره أصبح عمق الحقل أضيق  .

)WB )White Balance توازن اللون األبيض
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1 .      ماذا يعني  توازن اللون األبيض ؟
هو ضبط األلوان انطالقا من قياس اللون األبيض بحيث تبدو ألوان الصورة طبيعية كما نراها بالعين المجردة .

2 .     ما هي أهمية توازن اللون األبيض ؟
معظم منابع الضوء الشمس والمصابيح الكهربائية على اختالفها لها درجات حرارة لون مختلفة ، العين البشرية تضبط 

ذلك تلقائيًا بسبب االدراك 
عند وضع WB في الكاميرا على وضعية التلقائي فان الكاميرا تبحث عن اي عنصر ابيض و تقيس بقية االلوان على 
اساسه كأن يكون في المشهد غيمة بيضاء مثال ، و لكن يحدث احيانا ان تلتقط مجموعة صور و تالحظ بعد التقاطها 

انها تميل للون االصفر و خصوصا صور الداخل او تميل للون األزرق عند استخدام الفالش مثال 

3 .    كيف يمكن اعادة ضبط WB ؟
يوجد اعداد خاص داخل كل كاميرا رقمية لتوازن اللون االبيض يتم من خالله اختيار وضعية االضاءة التي تصور ضمنها 

بحيث تقوم الكاميرا بتصحيح  اللون على أساسها .
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 RAW التصوير بصيغة

1 .      ما هو RAW ؟
RAW  يعني خام ، و هو صيغة ملف تحافظ الكاميرا من خالله على االعدادات االصلية للصورة دون ضغطها 

2 .     ما هي أهمية RAW ؟
-  طالما ان الكاميرا تحافظ على االعدادات االصلية دون ضغطها فهذا يتيح اعادة تعديل بعض االعدادات قبل  

ضغطها الى صيغة JPG دون التأثير على جودة الصورة

-  يعتبر كمرجعية و دليل حيث ال يمكن تزويره بينما يمكن تزوير ملفات  JPG  الن أي تعديل على ملف RAW يحتفظ 
بنسخة  جديدة و بالحقة مختلفة مثل JPG ، اما ملف RAW األصلي يبقى مثلما هو و ال يمكن التعديل فوقه لذلك 

يعرف بالنيجاتيف الرقمي 
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3 .    ما هي عيوب RAW ؟
- يتطلب وقت أكبر لما بعد التصوير العادة المعالجة و الضغط 

- يستهلك مساحة ذاكرة أكبر على كرت الكاميرا و الكمبيوتر 
- ملفات RAW ليست موحدة بين الشركات المصنعة لذلك يمكن جدا عدم قدرة جهازك فتح ملف RAW ، حيث يحتاج 

برنامج خاص 

4 .    ما هي آلية عمل RAW ؟
في الحالة الطبيعية عند التقاط صورة بصيغة JPG فان معالج الكاميرا يقوم بضغط جميع معلومات الصورة و حفظها 

بطبقة واحدة  و بالتالي فإن أي تعديل على الصورة سوف يؤثر على جودتها 
أما في حال استخدام صيغة RAW فان معالج الكاميرا ال يقوم بضغط الصورة ابدا و انما يحفظ معلومات الصورة 

في الذاكرة على شكل طبقات 
و هذا يسمح باعادة تعيين الكثير من االعدادات دون تأثير يذكر على جودة الصورة مثل درجة االضاءة و توازن اللون 

  JPG األبيض ثم بعد ذلك يتم حفظ الصورة بصيغة

RAW و في بعض الكاميرات الحديثة مثل فوجي يمكن اعادة تصدير الصورة ملونة اذا كنت قد التقطها باألبيض واألسود بصيغة
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الطول البؤري  Focal Length  ) أنواع العدسات (

Focal Length ) f ( 

w

 Image PlaneLens  

  Field of View )    (

1 .    ما هو  الطول البؤري ؟
هو الوصف األساسي لعدسة التصوير و تقاس بالمليمتر، ال يكون الطول الفعلي للعدسة و إنما هو  المسافة  

بين مركز العدسة و بين الشريحة الحساسة -السينسور- 
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2 .   ما هي أهمية الطول البؤري  ؟
الطول البؤري هو الذي يحدد زاوية الرؤية للعدسة ، فكلما كان البعد البؤري أطول كانت زاوية الرؤية أصغر ) عدسة مقربة ( ، و كلما كان 

البعد البؤري أقصر تكون زاوية الرؤية أوسع ) عدسة واسعة ( 
و يمكن معرفة ذلك من مجرد قراءة رقم الطول البؤري على العدسة 

عدسة mm 18  أي أن البؤرة المحرقية هي 18 ميليمتر تكون زاوية الرؤية فيها  100 درجة ) واسعة ( 
عدسة mm 50  زاوية الرؤية 46 درجة ) طبيعية ( أقرب زاوية رؤية العين

عدسة mm 200  زاوية  الرؤية فيها 12 درجة ) مقربة (

كلما زاد رقم الطول البؤري هذا 
يعني ان العدسة مقربة أكثر

يوجد عدسات ذات طول محرقي 
ثابت 9 عدسات ذات طول محرقي 

متغير :
عدسات ذات طول محرقي ثابت 

تسمى عدسات رئيسة Prime مثل 
mm 100 أو عدسة mm 50 عدسة

عدسات ذات طول بؤري متغير 
تسمى عدسات الزوم Zoom مثل 

mm 55-18 عدسة
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3 .   ما هو أثر الفروقات في الطول البؤري على صورة الوجه  ؟
كلما كان الطول البؤري قصير كانت زاوية الرؤية واسعة مما يؤدي الى حدوث تشوهات في صورة الوجه حيث يظهر اكثر تكورًا  

و استطالة .
و بالعكس كلما كان  الطول البؤري كبير كانت زاوية الرؤية ضيقة و هذا يعني تقريب اكبر ، يظهر الوجه اكثر تسطيحا .

11mm
18mm

28mm
35mm

50mm

85mm
105mm

135mm

200mm
300mm

400mm
600mm

900mm

3º
4º 10

DSLR
Camera

SLR
Camera

6º 10
8º 10

12º 20

23º 20
28º 30

46º
62º

74º
100º

180º

18º
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مالحظة :
العدسات ذات الزاوية الواسعة تعطي معلومات أكثر  لذلك تعتبر اساسية في التصوير الصحفي و خصوصا انها تطلب من الصحفي 

أن يكون في قلب الحدث و ليس بعيدا عنه  و هذا يعطي مصداقية اكبر . تظهر كل عنصر في مكانه لذلك تكون صورتها جافة ال 
يكسرها إال وجود حدث حقيقي .

العدسات المقربة يستخدمها الصحفي في حال عدم قدرته للوصول الى مسافة قريبة بسبب الخطر ، و تجمع عناصر بعيدة عن بعضها 
و تنشئ عالقة فيما بينها و المصور الموهوب يستخدمها ليقول شيء صعب أن يقال .
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المبادئ الفنية 
يوجد في الفوتوغراف عنصر فوتوغرافي و مبدأ فوتوغرافي 

العناصر الفوتوغرافية 
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ما هي العناصر الفوتوغرافية ؟
العناصر المكونة للصورة لها سمات تعرف بالعناصر الفوتوغرافية  تخلق مجتمعة الصورة  

و هي :

1. خط 
الخطوط والحواف التي تتبعها العين داخل المشهد 

2.  لون 
تنوع في األلوان او لون واحد مفرد و كثافة و سطوع كل لون 

3. شكل
منطقة ثنائية االبعاد تحدد بحواف ظاهرة تبين نسيج او بنية 
متجانسة و ربما تكون هندسية او محددة بالعوامل الطبيعية 

4. نموذج 
هيكل ثالثي األبعاد  الطول و العرض و االرتفاع 

5. درجة الضوء 
اختالفات الظل و الضوء التي تساعد على تحديد شكل ثالثي 

األبعاد

6. ملمس
التفاصيل السطحية للشكل أو التكوين التي تقنع عين المشاهد أنه 

سيشعر وكأنه حقيقي اذا لمسه 

7. فراغ 
فراغ ايجابي : المساحة التي يشغلها الشكل أو التكوين 

فراغ سلبي : المساحة التي تفصل بين عدة اشكال او تكوينات 

8. عمق 
إدراك المشاهدين المسافة بين مقدمة الصورة و خلفية الصورة 

9.  الحدة 
درجة وضوح )او عدم وضوح( عنصر او جزء محدد في الصورة 
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 تقول سوزان سونتاغ في كتابها
 “ حول الفوتوغراف “

 بالرغم من الطرق الكثيرة التي أثر بها الرسامون 
و المصورون الفوتوغرافيون و أحدهم في 
اآلخر، في أربعينيات القرن 19، فإن طرقهم 

في العمل هي في الجوهر متعارضة. الرّسام 
يبني، الفوتوغرافي يكشف.
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مبادئ التصوير الفوتوغرافي
ما هي مبادئ التصوير الفوتوغرافي ؟

 الكيفية التي تستخدم في إدارة  العناصر الفوتوغرافية تسمى مبادئ التصوير الفوتوغرافي 

ماهو الفرق بين العنصر الفوتوغرافي و المبدأ الفوتوغرافي ؟
الفرق بين العنصر الفوتوغرافي و المبدأ الفوتوغرافي بسيط ، مثل خط في صورة يمكن ان يكون طريق ، 

كيف يؤثر هذا الطريق  على كيفية رؤية العين للصورة ،  يمكن أن تسافر العين في عمق الصورة إذا كان 
الطريق يصل بين الحواف . او يمكن ان يخلق ديناميكية  اذا كان يعبر من جانب الصورة الى جانبها اآلخر ، 

هذه االختيارات تعطي نتائج مختلفة من خالل الترتيب وحده .
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المبدأ الفوتوغرافي هو الطريقة التي ندير فيها العناصر الفوتوغرافية 
 و يوجد الكثير من هذه المبادئ ، أكثرها شيوعًا قاعدة التثليث
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مبادئ التصوير الفوتوغرافي :

1.  الوحدة ) وحدة العناصر الفوتوغرافية (
مدى تناغم العناصر الفوتوغرافية في الصورة لتشكل مع بعضها 

وحدة متكاملة 
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2.  االنسجام 
التناسق بين العناصر لجعل النتيجة جيدة و ذلك بالحد من العناصر 

المتناقضة و الغير  ضرورية 
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3.  اللون 
االلوان الفردية تعمل كعناصر مستقلة في الصورة و بشكل عام التحكم  باللون من حيث التباين و التكامل 

يجعله جزء مهم في تكوين الصورة .
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4. التنوع 
وجود أنواع مختلفة من االشياء و االشكال ، انه حول التباين بين هذه األشكال  
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5. الحركة  
إظهار الفعل او الفعل المنتهي جزئيا او اظهار الحركة من خالل 

ضبابية الحركة او االنفعاالت من خالل حركة العين . 
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6.  التباين  
التباين بين الضوء و الظل ، السطوع و العتمة ، تباين اللون ، تباين الملمس ، تباين النمط . أن للتباين 

تأثير قوي على العين 
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7. التوازن
ترتيب العناصر لخلق توزيع متناغم من الوزن البصري في الصورة ، 

اذا كان هناك عنصر يحتل مساحة كبيرة من الصورة او يبدو ثقيال جدا 
) تميل العين للنظر الى العناصر الثقيلة ( هذا يتطلب خلق توازن من 

خالل عالقة ما بين العنصر الثقيل و بقية العناصر 
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8. النسبة 
الحجم النسبي االشكال و الكمية النسبية لعنصر او عدة عناصر 
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9. النمط واإليقاع 
استخدام العناصر المتكررة بطريقة منظمة و ايقاعية يدخل ديناميكية 

للصورة 
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10.  التركيز 
من خالل عمق الميدان ، التركيز يتحكم بمدى الحدة)الوضوح( و اينما توجد نقطة حادة في الصورة العين تذهب اليها 

بشكل طبيعي ، و بكل االحوال ان االنتقال بين الواضح و غير الواضح يمكن ان يكون مفاجئا نسبيا .
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11. زاوية الرؤية 
ال تعتبر مبدأ أساسي في الفن و لكنها مبدأ أساسي في 

الفوتوغراف 
زاوية رؤية  الطائر )عالي(  ، زاوية رؤية اإلنسان العادية ) مرتفع(، و 

زاوية مستوى األرض ) منخفض(
ثالثة زوايا تقدم ثالثة وجهات نظر مختلفة و ربما عناصر مختلفة 

لنفس المشهد

زاوية رؤية  الطائر )عالي(
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 زاوية رؤية اإلنسان العادية ) مرتفع(
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زاوية مستوى األرض ) منخفض(
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12. الهندسة 
طريقة تشكيل منظمة تبنى فيها الصورة على اساس  تناظر او عدم تناظر أو النسبة الذهبية او قاعدة التثليث او 

مبادئ هندسية أخرى ) بعضها يستخدم بشكل رئيسي اثناء عملية تحرير الصور (
قاعدة التثليث : وهي تقسيم المشهد نظريا الى تسعة مستطيالت و وضع  الموضوع الرئيسي  على امتداد واحد 

من الخطوط أو عند مركز تقاطع احدى الخطوط ) معظم الكاميرات تقدم خيار تقسم شاشة العرض بناءا على قاعدة 
التثليث (
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قاعدة التناظر 
تقسيم الصورة الى نصفين متساويين و متناظرين 
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قاعدة األقطار و المثلثات 
الخطوط المستقيمة االفقية توحي باالستقرار أما االقطار و المثلثات  تكون أكثر حيوية و عدم استقرار 
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قاعدة المثلث الذهبي
تقسم الصورة بقطر واحد من احدى الزوايا الى الزاوية المقابلة و يرسم خطان عموديان من الزاويتين األخريين على القطر 

و هذا يقسم الصورة الى مجموعة من المثلثات التي تعطي حيوية للصورة اذا اعتمدنا في تكوين المشهد 
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قاعدة النسبة الذهبية :
 ) من الصعب تطبيقها أثناء عملية التصوير و لكن ممكن اثناء عملية 

تحرير الصورة و خصوصا ان بعض برامج التحرير توفر عرض النسبة 
الذهبية ضمن خيارات القص مثل الاليت روم ( 

وهي ثابت رياضي قيمته  1.6
نحصل عليه بتقسيم قطعة مستقيمة إلى قسمين )أ( و )ب( بحيث 

يكون الطول الكلي أ + ب بالنسبة للقطعة األطول أ، مساويًا 
للنسبة بين القطعة األطول أو القطعة األقصر ب -كما في الشكل-.
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