
أنواع التصویر الفوتوغرافي



تصویر الطبیعة
یتم التقاط صوراً جمالیة للطبیعة وما فیھا من سماء وشمس وقمر وسحب، 

وجبال وبحار وأنھار وأشجار وأزھار، ویعد وقت الشروق ووقت 

الغروب ھما أفضل األوقات إللھام المصورین وإبداعاتھم.





حیاة المدن
ھو كل ما یعبر عن حیاة المدینة وما یدور في شوارعھا من أحداث معیشیة 

وتصویر لطرق العیش لمختلف الشعوب في مختلف مدن العالم. 





التصویر اللیلي
التصویر اللیلي لھ وقت محدد، والوقت المثالي للتصویر ھو بعد غروب 

الشمس بدقائق أو وقبل بزوغ الشمس عندما یكون لون السماء ازرق قاتم وال 

یتم استخدام الفالش في الصور اللیلیة ونحتاج إلى حامل ثالثي للكامیرا أو 

نقوم بوضع الكامیرا على سطح ثابت. لضمان عدم اھتزاز الكامیرا. 





تصویر الحیاة البریة
تصویر الحیاة البریة ھو تصویر الحیوانات والحیاة البریة بشكل عام من 

حیوانات وطیور وحشرات... الخ ھذا النوع من التصویر یحتاج إلى الدقة 

والمراقبة القتناص أفضل الصور للحیوان مع دراسة شاملھ لبیئة الكائن قبل 

التصویر لمعرفة أماكن تواجد الحیوانات ووقت التكاثر. 





االبیض واألسود
فن عریق وھناك عدة اختیارات من الصور یمكن استخدام تقنیة األبیض 

واألسود علیھا یفضل ان تحتوي الصورة على درجات األبیض ودرجات 
األسود جمیعھا التي تقارب السبع درجات حتى یكتمل التمیز.. بعض 
الكامیرات الرقمیة یوجد بھا خیار التصویر األبیض واألسود وبعض 

الكامیرات ال یوجد بھا ھذا الخیار لكن یمكن للمصور تحویل الصور إلى 
األبیض واألسود عن طریق برامج المرافقة للكامیرا أو برنامج الفوتوشوب 

الغني عن التعریف.





التصویر القریب
وھذا النوع یتطلب كامیرات خاصة لدیھا القدرة على تكبیر الصورة بقیم 

متضاعفة لحجمھا األصلي إلظھار التفاصیل.
ویستخدم ھذا النوع لتصویر تفاصیل الكائنات الصغیرة ، ووكذلك تلك التي ال 

ترى بالعین المجردة.





تصویر األشخاص/البورتریھ
مثل تصویر األطفال، الشباب، وكبار السن.. ولھ أسالیب مختلفة جداً ألخذ •

الصور الممیزة لكل فئة من العمر، یفضل ان یكون التركیز على الوجھ 
والعین بشكل أكبر على النظرة واتجاه النظر وھناك أسالیب عدیدة ال تعد 
وال تحصى إلبراز الصورة بشكل ممیز. التصویر في ھذا المجال ممكن 

بوجود شخص، شخصین أو أكثر وكل فئة لھا طرق خاصة للتعامل 
معھا، وأسھل الفئات ھو تصویر شخص واحد فقط یتمكن المصور من 
خالل المحادثة معرفة شخصیة وبعض نقاط الجمال والضعف في وجھ 

الشخص لكي تكون الصورة طبیعیة بتعابیر الوجھ .





التصویر التجریدي

فن من فنون التصویر ھو تجرید الموضوع عن ما تراه العین، وبمعنى اخر : 
تصویر الشيء بطریقة معینھ تثیر التساؤالت في ذھن المتلقي ولیس من الضروري 
أن توضح الصورة كفكره ومفھوم أو تكون معنى واضح ومقروء للمتلقي ولكن ان 

تفتح تصورات ال حدود لھا في خیال المشاھد وجمال الصورة یكمن في احساس 
المصور. 





التصویر الریاضي
 یعتبر جزء من التصویر الصحفي، ویعتبر اقتناص الفرص فیھ شيء في 
غایة األھمیة. لنجاح اي صوره ریاضیھ یجب على المصور الریاضي 

اإللمام والمعرفة بأسالیب وطرق كل لعبة ریاضیھ لزیادة الفرص في التقاط 
صور ممیزه، تستخدم عدسات زوم ذات بعد بؤري طویل لتصویر اإلحداث 

الریاضیة أو وضعیة التصویر الریاضي في الكامیرات الصغیرة. 





التصویر تحت الماء
التصویر تحت الماء ھو عملیة التقاط صور تحت الماء، وھو یتم بواسطة 

الغوص أو السباحة في الماء، وھذا النوع من التصویر یمثل تحدیا كبیرا النھ 
یتطلب معدات وتقنیات متخصصة جدا. التصویر تحت الماء ھو فن ابداع 

إلقاط الصور تحت الماء ،وھذا ما یمثل التحدي في أنك تقوم بشیئین مختلفین 
في نفس الوقت فأنت تجمع بین اتقان مھاره الغوص أو السباحھ ومھاره 

استخدام الكامیرا تحت الماء. 





حفيُّ التَّصویر الصَّ
ھو التصوير الذي يھدف لتوثیق األحداث، وتوفیر مادة 

مصورة للنشر مع المادة الصحفیة.
وتركز بشكل كبیر على تصوير الحدث أثناء وقوعه، والتقاط 
الصور التي تحكي القصة الصحفیة، وتلك التي تجیب قدر 

المستطاع على األسئلة الصحفیة الستة المشھورة.

واألسئلة الستة ھى:
ماذا حدث؟، متي؟ أين؟ من أطراف الحدث، كیف حدث، 

ولماذا؟





التَّصویر الوثائقي االجتماعي
إن التصویر الوثائقي االجتماعي ھو تسجیل البشر في حالتھم الطبیعیة بكامیرا. 
وغالًبا ما یشیر ھذا المصطلح أیًضا إلى نوع مھم من التصویر الفوتوغرافي في 

الحیاة االجتماعیة مخصص إلظھار حیاة الناس األقل حًظا أو المحرومین.
 التصویر االجتماعي یحاول توضیح المعیشة أو ظروف العمل التي ُینظر إلیھا 

على أنھا مخزیة أو تمییزیة أو غیر عادلة أو ضارة.

 






