المحاضرة الخامسة

تصوير وطبيعة ي 111
أنواع التصوير:

توجد أنواع مختمفة مف التصوير وكؿ نوع يمكف أف يقسـ إلى أقساـ فرعية ال يمكف حصرىا لكف

يمكف ذكر بعض أنواع التصوير الميمة ومنيا :

1ـ تصوير الوجوه و األشخاص : Portrait
منو( تصوير االطفاؿ  -الشباب -وكبار السف) ولو اساليب مختمفو جداً الخذ الصور المميزه

لكؿ فئو مف العمر  --يفضؿ اف يكوف التركيز عمى الوجو و العيف بشكؿ اكبرعمى النظرة

واتجاه النظر وىناؾ اساليب عديده ال تعد وال تحصى الب ارز الصوره بشكؿ مميز  .التصوير في

ىذا المجاؿ ممكف بوجود شخص شخصيف او اكثر وكؿ فئة ليا طرؽ خاصة لمتعامؿ معيا،

واسيؿ الفئات ىو تصوير شخص واحد فقط يتمكف المصور مف خالؿ المحادثة معرفة شخصية

وبعض نقاط الجماؿ والضعؼ في وجو الشخص لكي تكوف الصوره طبيعية بتعابير الوجو.

2ػ تصوير الطبيعة Landscape
يجب مراعاة وجود االرض والسماء  --والماء اف وجد--مزج ىذه التكوينات الطبيعية مع
وجود القمر والنجوـ بزاوية واضاءه معينو يعطي المصور نتائج مبيره --أفضؿ االوقات

لتصوير المناظر الطبيعية الالند سكيب ىو الغروب والشروؽ أي عندما ال تكوف الشمس

مرتفعة في السماء ويفضؿ وجود السحب التي تعطي منظ ار مجسما لمسماء .وتستخدـ عدسات

ذات الزاوية الواسعة في ىذا النوع مف التصوير .كما يفضؿ استخداـ فتحة عدسة صغيرة حتى
تكوف الصورة حادة.
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3ـ تصوير الحياة البرية Wildlife
ىو تصوير الحيوانات والحياة البريو بشكؿ عاـ مف لبائف وزواحؼ و حيوانات مفترسة الخ...ىذا
النوع مف التصوير يحتاج الى الدقو والمراقبة القتناص افضؿ الصور لمحيواف مع دراسة شاممو لبيئة
الكائف قبؿ التصوير لمعرفة اماكف تواجد الحيوانات .وعادة تستخدـ عدسات التقريب مع ىذا النوع مف

التصوير.
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4ـ تصوير الطيور Birds

يعتبره البعض جزءا مف تصوير الحياة البرية  .في ىذا النوع مف التصوير يجب استخداـ

عدسات ذات قوة تقريب كبيرة حتى يستطيع المصور مف التقاط صور لمطيور عف بعد الف الطيور

تستطيع اليرب بسرعة عندما يحاوؿ المصور االقتراب منيا.

5ـ التصوير الليلي :Night
التصوير الميمي لو وقت محدد الوقت المثالي لمتصوير ىو بعد غروب الشمس بدقائؽ او وقبؿ
بزوغ الشمس عندما يكوف لوف السماء ازرؽ قاتـ وال يتـ استخداـ الفالش في الصور الميمية ونحتاج

الى حامؿ ثالثي لمكامي ار او نقوـ بوضع الكامي ار عمى سطح ثابت حتى ال تيتز الصورة بسبب سرعة
الغالؽ البطيئة.
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1ـ التصوير القريب :Macro

يقصد بو تصوير األجساـ الصغيرة التي يمكف مشاىدتيا بالعيف المجردة مثؿ الحشرات و

األزىار و النباتات الصغيرة فضال عف كثير مف األمور الصغيرة مف حولنا إذ تمتاز العدسات

المستخدمة في ىذا النوع مف التصوير بكبر فتحتيا فضال عف امكانية اإلقتراب مف الجسـ المراد
تصويره حتى تظير تفاصيمو.
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