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 المـقـدمـة
 

 الحمد هللا وحده والصالة والسالم على ال نبً من بعده ، محمد وعلى اله وسلم . 

للتعلٌم المهنً تأهٌل كوادر فنٌة مدربة وقادرة على شغل تسعى المدٌرٌة العامة 

وظائف تقنٌة وفنٌة ومهنٌة متوافرة فً سوق العمل .  وٌأتً هذا االهتمام نتٌجة 

للتوجٌهات السدٌدة من قبل وزارة التربٌة التً تصب فً مجملها نحو أٌجاد وطن 

لم واألٌمان من أجل متكامل ٌعتمد ذاتٌاً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالع

االستمرار قدماً فً دفع عجلة التقدم التنموي ، لتصل بعون هللا تعالى لمصاف الدول 

 المتقدمة صناعٌا .

 

وقد خطت المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً خطوة اٌجابٌة تتفق مع التجارب الدولٌة 

علمٌة تحاكً المتقدمة فً بناء وتطوٌر المناهج والبرامج التدرٌبٌة ، وفق أسالٌب 

متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته وتلبً متطلباته ، حٌث تمثلت هذه الخطوة فً 

مشروع أعداد المناهج التعلٌمٌة وفق معاٌٌر مهنٌة محددة تمثل الركٌزة األساسٌة فً 

بناء المناهج التعلٌمٌة المهنٌة ، إذ تعتمد هذه المعاٌٌر فً بناءها على تشكٌل لجان 

وق العمل و المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً بحٌث تتوافق الرؤٌة تخصصٌة تمثل س

العلمٌة مع الواقع العملً الذي تفرضه متطلبات سوق العمل لتخرج هذه اللجان فً 

النهاٌة، بنظرة متكاملة لبرنامج تدرٌبً أكثر التصاقاً بسوق العمل ، وأكثر واقعٌة فً 

 تحقٌق متطلباته األساسٌة .

 

لكتاب العلوم الصناعٌة التً تخص متطلبات مهنة الطباعة وملحقاتها وٌتناول هذا ا

الفنٌة، واألسس األولٌة المعتمد لمهنة الطباعة وأنواعها وعن كٌفٌة اكتساب 

المهارات الالزمة لهذا التخصص، حٌث ٌتضمن الكتاب ستة فصول، ٌتحدث الفصل 

نً ٌبحث مكونات الحبر األول عن أساسٌات الطباعة وطرقها المختلفة. و الفصل الثا

 وخصائصه وعن كٌفٌة مزج األلوان األساسٌة.
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كما ٌشمل الفصل الثالث مراحل تطور صف الحروف واهم المقاسات الثالث العالمٌة 

للورق وأنواع الصفحة ، وجاء الفصل الرابع لبحث تصنٌف أصول المطبوع ومراحل 

 أنتاج الفلم ألطباعً . 

 

جلٌد والعملٌات الفنٌة التً تجري على الكتاب بعد ناقش الفصل الخامس أهمٌة الت

ل ـــــــــــــالطبع ، أما الفصل السادس فقد خصص لقواعد الحاسوب ونظام التشغٌ

(xp widows)   وبرنامج(Microsoft Word) . 

 

وال ننسى الجهود المبذولة من قبل قسم الشؤون العلمٌة فً المدٌرٌة العامة للتعلٌم 

الكتاب بٌن ٌدٌك، و نأمل من هللا عز وجل أن ٌسهم بشكل مباشر  المهنً لوضع هذا

فً تأهٌل المهارات الضرورٌة الالزمة ، بأسلوب مهنً مبسط ٌخلو من التعقٌد، 

 وذلك باالستعانة فً التطبٌقات واألشكال التً تدعم عملٌة اكتساب المهارات .

لما ٌحبه وٌرضاه انه  ونسأل هللا أن ٌوفق القائمٌن على أعداده والمستفٌدٌن منه

 سمٌع مجٌب الدعاء .
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 أساسيات الطباعة
تم الحصول بشكل الطباعة ، إحدى المراحل اإلنتاجٌة فً الصناعة ، فبوساطتها ٌ عتبرت

فعلً على المنتج الطباعً بشتى أشكاله ) كالصحؾ والمجالت واإلعالنات والكتب وسابر 

هذه العملٌة والنشاطات األخرى السابقة كمراحل تخطٌط العملٌة  افرظبتالمنتجات التجارٌة ( 

كعملٌة وتجهٌز األسطح الطباعٌة ، أو الالحقة كمرحلة التجلٌد والتشطٌب النهابً ، لذا فهً 

 ترتبط مع باقً العملٌات التً تشكل فً مجملها الطباعة اإلنتاجٌة أو صناعة الطباعة .

فماذا تعنً الطباعة ؟ ومن أٌن تؤتً أهمٌتها ؟ وكٌؾ جاءت الفكرة وتطورت ؟ وما 

 أسالٌبها ومبادبها ؟ هذا ما سنتعرؾ علٌه فً هذا الفصل .

 
 ها الطباعة مفهومها وأهمٌتها ومراحل تطور 1-1

 
كانت الطباعة تمثل إحدى النشاطات التً تشكل العملٌة اإلنتاجٌة ، فان األمر ٌحتم علٌك 

 إدراك مفهوم الطباعة ، لتتمكن من فهم العملٌة ، وبالتالً إدراك أهمٌتها ومراحل تطورها . 

 

 مفهوم الطباعة   1-1-1

ترك اثر لمإثر ما ،  الذي ٌعنً : print )المفهوم العام للطباعة ، من الفعل طبع ) ان

على سطح ما ، وبالتالً فان ترك اثر القدم أو البصم بوساطة اإلبهام ، ما هً إال عملٌة طباعة 

 ، ما دامت تترك أثرا لمإثر .

أما مفهوم الطباعة بالمعنى اإلنتاجً ، فؤنها تتخذ معانً عدة منها : إن الطباعة هً 

إلى أخر ، وٌعرؾ بعضهم الطباعة بؤنها : كل عملٌة نقل األشكال والرسوم والحروؾ من سطح 

ما ٌحول الحروؾ واألشكال والرسوم من سطح إلى أخر إلنتاج شًء جدٌد فً مجال الثقافة 

 والتعلٌم واألعالم .

إن الطباعة هً تكنولوجٌا إظهار المعلومات بما تتضمنه من أشكال وصور  وفً تعرٌؾ أخر :

ن أسالٌب التقنٌة الحدٌثة . وفً تعرٌؾ أخر أٌضاً : وكلمات ، عن طرٌق استخدام أي أسلوب م

 متشابهة ، وقرٌبة قدر اإلمكان من أصل معٌن . نسخ الطباعة هً عملٌة إنتاج عدة 

إن هذه المفاهٌم اإلنتاجٌة للطباعة ، تمتد لتشمل كل األنواع المطبوعات المكتبٌة 

ة وسٌلة إلنتاج المطبوعات التً ٌمكن واإلدارٌة والتجارٌة ، وتكون الطباعة بهذا المعنى ، بمثاب

 : ماٌلًتصنٌفها إلى 
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 مطبوعات دورٌة - أ

تلك التً تصدر فً فترات زمنٌة منتظمة ، مثل الصحؾ الٌومٌة والمجالت األسبوعٌة 

 والشهرٌة والسنوٌة .

 

 مطبوعات غٌر دورٌة  -ب

عاجم وتتمثل فً طباعة الكتب بشتى أنواعها وأشكالها : المدرسٌة والجامعٌة والم

 والموسوعات العلمٌة والكتٌبات 

 

 مطبوعات إضافٌة  -ج

مطبوعات ذات أهداؾ مباشرة مثل : الخرابط والتقاوٌم السنوٌة والمفكرات وجداول 

ك العملة وحفر سالتوقٌت والمنشورات والطوابع والعمالت . كما ٌدخل فً هذا المضمون 

تصوٌر المستندات والعدٌد من األختام والطبع على القماش والطباعة باستخدام آالت 

 المنتجات الطباعٌة.

 

 أهمٌة الطباعة   1-1-2

للطباعة أهمٌة كبٌرة فً الحٌاة لما لها من تؤثٌر فً شتى المجاالت المختلفة السٌاسٌة 

 : التالٌةة ٌواالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة . وتكمن أهمٌتها من تؤثٌرها فً المجاالت الربٌس

 

 المختلفة  وسائل اإلعالم - أ

حقق منفعة متبادلة بٌن المإسسات توبهذا ت وذلك لعظم إمكانٌاتها وطول مدة فاعلٌتها ،

المعلنة والمإسسات المطبعٌة . فقد ساهمت وسابل اإلعالن فً تروٌج السلع والخدمات 

 بعد توظٌؾ عنصري اللون والتصمٌم لها . وسرعة تسوٌقها بسهولة ،

 التعميم –ب 
 مرتبط بصورة وثٌقةمع ازدٌاد الحركة التعلٌمٌة ، فالتقدم العلمً  باعةة الطوتزداد أهمٌ

لطباعة ، فما كان لبحث علمً أن ٌظهر، لوال اعتماده على المراجع المنتشرة هنا وهناك با

مكنت المإلفٌن من بسط أفكارهم . وما هذا الكتاب الذي بٌن ٌدٌك إال حٌث بفضل الطباعة ، 

 . لطباعة فً المجاالت العلمٌة والثقافٌة كافة الكبٌر لشاهدا على األثر 
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 ج  ـ األعالم 
فهً تجعل الصحافة أقوى وسٌلة إعالمٌة على الرؼم من منافسة الوسابل األخرى  

كاإلذاعة والتلفزٌون ، بل إن البرامج اإلذاعٌة والتلفزٌون تؤخذ عن الكلمة المطبوعة . وال 

س أحداث المجتمع السٌاسٌة واالقتصادٌة ؼرابة فً ذلك ، إذا علمت إن الطباعة تعك

 واالجتماعٌة فً الداخل والخارج . 

 د ـ نقل المعمومات 
فهً موصل جٌد للمعرفة ، إذ إنها واسعة االنتشار ، فهً األثٌر الذي تنتقل عبره 

المعلومات والمعارؾ من المرسل إلى مالٌٌن القراء ، كما أنها الوسٌلة األكثر نجاعة فً 

خزن المعلومات ، فهً أداة لحفظ التراث عبر األجٌال ، والنقوش الفرعونٌة مجال حفظ و

 المسجلة على معابد الفراعنة خٌر شاهد على ذلك .

 ألنشطة االقتصاديةا -ىـ 
بسبب عدد العاملٌن فٌها ، ٌمكن قٌاس حجم نشاط أي دولة بؤرقام أنتاجها من 

 شعوب .المطبوعات ، فالنشاط ألطباعً ٌعد مقٌاسا لتقدم ال

 
 تطور الطباعة   1-1-3

حاول إنسان الحضارات القدٌمة بشتى الوسابل تدوٌن لؽته ، سواء كان ذلك عن طرٌق 

الرسوم أو العالمات أو الرموز، والى أن صارت أبجدٌة محددة ، فاستخدم النقش على الصخور 

طوانٌة فً صناعه االختام االسواألحجار التً بوساطتها ٌمكنك أن تعرؾ تارٌخ البشرٌة 

ستخدم األلواح الفخارٌة )قوالب أ. ثم حضارة وادي الرافدٌن وهً اول عملٌة طباعٌة متطورة 

الطٌن( وألواح الخشب ، إلى أن اهتدى المصرٌون القدامى إلى صناعة صحابؾ البردي للكتابة 

من ا بعدهتمكن اإلنسان ٌ لكًم الورق المصنوع من جلود الحٌوانات. ااستخد كذلك تمعلٌها . 

 ستخدمه فً التدوٌن .لٌصناعة الورق 

 

 ومن هنا بدأت صناعة الطباعة وقد مرت بالمراحل اآلتٌة :

 الطباعة من األلواح الخشبية –أ 
على الرمال فً صناعة األختام الرسمٌة  االثر الذي تتركه القدملقد استؽلت فكرة        

هذه القوالب لطبع بعض  المصنوعة من قوالب خشبٌة بارزة الحروؾ . كما استخدمت

المراد طبعها ،  الصور واإلشكال . وذلك بحفر المناطق التً حول الخطوط أو الحروؾ



                                                        

11 
 

فتظهر الخطوط أو الحروؾ على الوجه ، وتحبر اللوحة وٌوضع الورق علٌها ، ثم تمرر 

 اسطوانة فوقها ، فتطبع الكتابة أو اإلشكال علٌها . وكان ذلك أول اختراع للمطبعة . 

 (Movale lettersالطباعة بوساطة الحروف المنفصمة ) -ب

كان أول من فكر فً استخدام الحروؾ المتحركة ، هم الصٌنٌون . وكانت مصنوعة من         

، واستخدمت لفترة بسٌطة،بسبب المطلوب لم تحظ بالنجاح  ةفكرهذه الالخزؾ القاسً ولكن 

حرؾ. أما فكرة جوهان جونتبرغ  ( ألؾ40كثرة أشكال الحروؾ الصٌنٌة التً تتعدى )

(johan Gutenberg فً استخدام الحروؾ المتحركة المصنوعة من النحاس ، فتعد إحدى )

ر ٌأهم الثورات الصناعٌة فً ذلك الوقت ، ومقدمة لما تبعها من اختراعات ساهمت فً تطو

ما كانت مجرد عرفها الٌوم ، وكانت بداٌة لعصر الطباعة بمعناها الحقٌقً بعدنالطباعة كما 

لٌة ، الؽرض منها تقلٌل عدد الناسخٌن . ففكرته لم تكن مجرد فكرة حروؾ متحركة آمحاوالت 

، كالتً سبقه إلٌها الصٌنٌون ولكنها نظرٌة طباعٌه متكاملة تشمل السطح الطابع واآللة الطابعة 

اوجد طرٌقة  والحبر المطبوع به. فقد ابتكر طرٌقة الحروؾ بكمٌة كبٌرة فً وقت قصٌر ، كما

مساك بها عند جمعها ، وابتكر إطارا لوضع الحروؾ فٌه ، كما قدم أول تصمٌم آللة طباعة ألل

 فً التارٌخ ، باإلضافة إلى انه أجرى تجاربه لصنع حبر جٌد .

ومنذ عصر جوتنبرغ ، تطورت الطباعة تطورا سرٌعا وتقدمت بخطى سرٌعة قادت إلى تقدٌم  

ٌدة ، تعتمد على الطبع من السطح المعدنً الؽابر ، ثم تالها ابتكار بسمات فنٌة جد تفكرة تمٌز

فكرة أحدث ، نتٌجة عجز كل من طرٌقة الحروؾ المعدنٌة البارزة والطرٌقة الؽابرة عن 

مواجهة التطورات التً تتطلب أداء العملٌات بسرعة وسهولة . وهً الفكرة التً قدمها لوٌس 

تعتمد على طرٌقة الطبع من السطح المستوي لتً او  ( Alois Senfelderسٌنفٌلدر )

)األملس( دون الحاجة إلى تمٌٌز األجزاء الطباعٌة عن طرٌق جعلها بارزة أو ؼابرة ، 

 مستخدما لذلك الحجر الجٌري والطباشٌر الدهنٌة .

 
 تطور اآللة الطابعة   4-4-1

ها ، أو المواد الداخلة فً تطورات عدة سواء من حٌث تركٌبعدة ة ٌت الطباعالاآلشهدت         

صناعتها ، أو طرٌقة تشؽٌلها ، لكنها لم تخرج عن النظام اآللً إلٌجاد عالقة بٌن السطح الطابع 

)البارز أو الؽابر أو المستوي( والورق والحبر ، حتى ٌمكن أن تنتقل األشكال الطباعٌة ، من 

 . السطح الطابع إلى الورق عن طرٌق الحبر
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القرون الخمسة الماضٌة ، حل محل اآلالت الٌدوٌة المصنوعة من الخشب ، وعلى مدى        

( طبق من الورق فً الٌوم الواحد ، آالت 500-300التً لم ٌكن بمقدورها إنتاج أكثر من )

استخدام الطاقة الكهربابٌة ، ومصنوعة من المعدن ، وقادرة على  بوساطة أكثر حداثة ، تدار

دقابق أو حتى ثوان ، وبؤكثر من عدة لتً تنتجها اآلالت الٌدوٌة فً إنتاج كمٌات مماثلة لتلك ا

 :  وكما ٌلً ة ٌالت الطباعاآللون . وٌمكنك أن تتبٌن مراحل تطور 

 
 اآلالت الكابسة  -أ

للطباعة بوساطتها ، مستخدما   (pressٌعد جوتنبرغ أول من استخدم اآللة الكابسة )      

عة منها . وكانت هذه اآللة مصنوعة كلٌاً من الخشب ، الحروؾ المتفرقة البارزة للطبا

ل الكابسة كً تضؽط على الحروؾ بعد اومزودة بلولب من الخشب أٌضاً . وظٌفته أنز

الورق ٌدوٌاً .  طبقتحبٌرها ، بوساطة كرات جلدٌة محشوة بالصوؾ والقطن ، وبعد وضع 

 ( .1-1انظر الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

سة هذه أول نظام آلالت الطباعة التً تعتمد على وجود السطح وكانت فكرة اآلالت الكاب

 ( .2-1بٌنهما طبق الورق . انظر الشكل )الطابع ٌعلوه السطح الضاؼط ، 

 

 

 

( اَنخ انكبثغخ 4-4انشكم )   
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 اآلالت ذات االسطوانة -ب
إلى  بطٌبة العملتتطلب جهودا مضنٌة ، وهذا المستخدمة فً الطباعة كانت األنظمة القدٌمة 

( من تطوٌر اآللة الكابسة ، باستبدال William nicholsonٌكلسون )أن تمكن ولٌام ن

السطح الضاؼط المسطح ، بسطح آخر اسطوانً ٌتولى الضؽط على الحروؾ البارزة 

آلة بهذا الشكل من المعدن ، تدار التوصل لصنع  الى ان تم( 3-1المسطحة انظر الشكل )

إدخال مالقط الورق  ها تمل ، بعدباستخدام الطاقة البخارٌة ، لتصبح أسرع من ذي قب

فؤصبح بإمكانها التقاط طبق الورق ، من طاولة الورق وتثبٌتها فً إثناء طباعتها ، وطورت 

 بحٌث أصبح بمقدورها طباعة وجهً طبقتً الورق مرة واحدة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلالت ذات االسطوانتين  –ج 
ستؽناء عن الشكل المسطح تطورت فكرة اآلالت ذات االسطوانة الضاؼطة السابقة باال

للشكل الطابع واستبداله بآخر دابري ، حٌث تم تثبٌت الحروؾ البارزة حول اسطوانة 

(  3-4انشكم )   

(  1-4نشكم ) ا  
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دابرٌة . كما استخدمت الفكرة الدورانٌة هذه فً كل من طرٌقتً الطباعة الؽابرة والمستوٌة 

 (. 4-1فٌما بعد . انظر الشكل )

 

ة المتمٌزة ، ذات التقنٌة ٌالت الطباعاآلمن  عددا كبٌرا ومتنوعاهذا وٌشهد عصرنا الحالً 

الفرٌدة ، التً لم ٌكن باإلمكان الحصول علٌها ، لوال المساهمات الفرٌدة والمتمٌزة 

هو ارتقاءها إلى مستوٌات رفٌعة ،  فً ٌومنا هذا الطباعةٌمٌز والذيللمخترعٌن األوابل . 

ي حالٌا فً مجال تصنٌع وٌعزى هذا إلى التطوٌر والتحدٌث الذي جرى وما زال ٌجر

ة والحبر والورق واألجهزة االلكترونٌة ، وبرامج الحاسوب ، وبهذا تحولت ٌاعباآلالت الط

 الطباعة من مجرد فن كما كانت فً السابق ، إلى علم وتكنولوجٌا كما تراها الٌوم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طرق الطباعة األساسية  4-1
بالمواصفات المطلوبة وبالسعر والسرعة  تهمطبوعالكً ٌتمكن قطاع الطباعة من أنتاج 

ٌن فالبد أن ٌتوافر لهذا القطاع طرق طباعٌه عدة ومختلفة تضمن تحقٌق ذلك . ومن تالمناسب

 : التالًهذه الطرق 

 
  ( Relief printingالطباعة من السطح البارز )  11-4-

دم الطرق ( وهً من أقLetter pressوتعرؾ هذه الطرٌقة كذلك بطباعة اللتربرس )

طباعٌه أخرى . وهً  رقاستخداماً وأكثرها تنوعاً من حٌث اآلالت المستخدمة فٌها من أي ط

الطرٌقة التقلٌدٌة التً تتم بها الطباعة منذ اختراعها ولسنوات طوٌلة . وال تزال تستخدم فً 

(  1-4انشكم )   
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ٌذ كثٌر من المطابع ، وخصصت لطبع أنواع مطبوعات عدة . وذلك لما لها من سرعة فً التنف

)مجموعة من الحروؾ والخطوط واألشكال المربٌة  الطباعٌة ، وقدرة على االحتفاظ بالمصفوفة

 تصمٌم معٌن ( لفترات طوٌلة. وفق 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتعتمد طرٌقة الطباعة من السطح البارز على استخدام حروؾ معدنٌة أو صفابح طباعٌه ٌكون 

ى من المستوى المحٌط بها بقلٌل . انظر فٌها سطح الحروؾ أو األشكال المراد طباعتها ، أعل

 ( .5-1الشكل )

 

وٌتم الطبع بوساطة هذه الحروؾ أو السطور المعدنٌة  والكلٌشٌهات المصنوعة من الزنك        

مسطحة )فورمه( وفقاً لتصمٌم معٌن ، طباعٌة أو النحاس ، بعد توضٌبها على شكل مصفوفة 

 ( أو بوساطة القوالب6-1داخل أطار معدنً )طوق( . انظر الشكل )

المعدنٌة المقوسة التً ٌتم بوساطتها الحصول على مصفوفة اسطوانٌة معدنٌة أو بوساطة  

الكلٌشٌهات المرنة )لوحات الناٌلو برنت ( ٌتم الطبع بوساطة هذه األسطح الطباعٌة البارزة 

نوعها ، وتتضمن  باختالؾ أنواعها ، بعد تثبٌتها فً المكان المحدد فً اآلله باالعتماد على

 األنواع اآلتٌة : 

 
 
 
 
 
 

  انحشوف انجبسصح ( 5-4انشكم ) 

  رىضٍت انحشوف وانكهٍشٍبد ( 6-4انشكم ) 
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 ( Platen and Bedآالت كبس مسطحة   ) -أ
تعد آالت )المروحة( المستخدمة فً طرٌقة الطبع من السطح البارز أكثر اآلالت       

شٌوعاً واستخداما بهذه الطرٌقة . وٌتم فً هذه اآللة تثبٌت المصفوفة المسطحة الموضوعة 

ً ، فً موضعها على اآللة بوضع رأسً ، وفً الوقت نفسه ٌتم تؽذٌة داخل اإلطار المعدن

اآللة بالورق على المنضدة الكابسة . أما عملٌة الطبع ، فتتم بعد تحبٌر سطح المصفوفة 

الموجودة على الفرشة بوساطة اسطوانات مطاطٌة ، وعند اإلؼالق تجري عملٌة الطبع عن 

مثبت على منضدة الكبس ، وعند الفتح ٌتم تسلٌم ق تالمس المصفوفة مع طبق الورق الابطر

 ( .7-1الورق المطبوع ، واستالم ورقة جدٌدة وهكذا ، انظر الشكل ) طبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( Flat-Bed Cylinderآالت كبس اسطواني ) -ب
وٌتم فً هذا النوع من آالت الطبع البارز استخدام المصفوفة البارزة المسطحة ، بوضعها       

، وتثبت على سطح مستٍو متحرك ، بٌنما تتولى اسطوانة فوق المصفوفة مهمة تحقٌق  األفقً

الكبس . أما المالقط المثبتة على االسطوانة فمهمتها تثبٌت طبقات الورق فً أثناء عملٌة دوران 

 االسطوانة فً وقت ٌتزامن وحركة سطح المصفوفة . وحٌن عودة 

 

 

 

 

(  7-4انشكم )   
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سطوانة الكبس ، بحٌث ٌنتج ذلك أجراء عملٌة تحبٌر المصفوفة ، وتسلٌم المصفوفة ٌرتفع سطح ا

 ( .8-1وهكذا . انظر الشكل ) أخرىالورقة المطبوعة لتعاد الكرة مرة 

 آالت دوارة -ج
عبارة  اسطوانتٌن احدهما تحمل الصفٌحة الطباعٌة البارزة التً هً تعتمد على وجود      

اطة قوالب وتقوسٌها على اسطوانة السطح الطابع . صفابح معدنٌة ٌتم تحضٌرها بوس عن

 تستخدم لوحات  وفً أحٌان أخرى

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  انخ كجظ اعطىاٍَخ ( 8-4انشكم ) 

  آنخ دواسح ( 9-4انشكم ) 
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التً  (Flexographyالناٌلو برنت أو الكلٌشٌهات المطاطٌة كما فً طباعة الفلكسو )

االسطوانة الثانٌة فهً اسطوانة الكبس ومهمتها إتمام عملٌة أما  تستخدم فً الطبع الملون .

كلتا  بطبق الورق ، فً وقت ٌتزامن مع مرور طبقات الورق بسب  ىالطبع عل

 .( 9-1) انظر الشكلاالسطوانتٌن.

إن أهم ما ٌمٌز طرٌقة الطباعة من السطح البارز عن ؼٌرها من الطرق . هو شكل الحرؾ 

المطبوع ، فبوساطة استخدام المكبر تظهر طبقة كثٌفة حول حواؾ الشكل المطبوع ، وٌعود 

ذلك إلى الضؽط المبذول على الحروؾ الذي ٌتسبب فً دفع الحبر خارج إطار  السبب فً

 الحروؾ بشكل ؼٌر مستمر ، انظر الشكل

 (1-10) . 

 

 

 

 

 

 

ما ٌإثر على الجودة الطباعٌة لهذا النوع من الطباعة هو تعرض الحروؾ البارزة  أهمو

باستخدام هذه الطرٌقة إلى  باعةالمستخدمة لالستهالك نتٌجة االستخدام المتكرر . كما تإدي الط

حدوث بروز للحرؾ على خلؾ سطح الورق المطبوع ، وتعد هذه الصفة إحدى أهم الصفات 

 .   المستخدمة التً بوساطتها ٌمكن الكشؾ عن طرٌق الطباعة

الطرق األخرى من الطباعة تختلؾ عن  هذا النوع  مجموعة من المبادئ التً تجعل وهناك 
 وهً:
 الطرٌقة البارزة إن تكون األجزاء من متطلبات - أ

 الطباعٌة التً تلتقط الحبر من اسطوانات الحبر 

 وتظهر على الورق ، أعلى من مستوى األجزاء  

 ً ــؼٌر الطباعٌة التً ال ٌعلق بها الحبر وبالتال

 ال تعطً أي شكل على الورق ، انظر إلى الشكل

 (1-11 ) 

 

( حشف يطجىع ثبنطشٌمخ انجبسصح  40-4انشكم )   

  ح انجبسصانغط ( 44-4انشكم ) 
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ٌلتقً بها السطح الطابع من السطح المستقبل الطباعة البارزة : هً طباعة مباشرة  -ب

للطبع )الورق ( مباشرة ، أي ٌنتقل الحبر الموجود على الحروؾ واإلشكال الطباعٌة 

 البارزة إلى الورق من ؼٌر أي  وسٌط بٌنهما كما فً الشكل السابق .

عكوسة ٌجب إن ٌحضر السطح الطابع بالطرٌقة البارزة )المباشرة ( بطرٌقة القراءة الم -ج

)ؼٌر مقروءة ( حتى تظهر عند الطباعة على الورق بشكلها الحقٌقً المقروء . انظر 

 ( 12-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لٌه آدـ تعتمد الطرٌقة البارزة فً تحقٌق العملٌة الطباعٌة أوال وأخٌرا على فكرة 

(Mechanical) جرد الضؽط بعد التحبٌر ، تنتقل الطبعة إلى الورق نظراً لبروز فبم

 األشكال الطباعٌة.

طباعة سطح مقابل سطح او اسطوانة مقابل  :أنظمةة البارزة ثالثة ٌالطباع اآلالتتتخذ  -هـ 

 ( .13-1سطح أو اسطوانة مقابل اسطوانة . انظر الشكل )

 
 

  اَظًخ انطجبػخ ( 43-4انشكم ) 

  انصف انًؼكىط ( 41-4انشكم ) 
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 (Gravure printingالطباعة من السطح الغائر ) -1-2-2

من طرق الطباعة األخرى ،  طرٌقة الطباعة من السطح الؽابر، األقل شٌوعاً  تعتبر

نظراً لكلفتها العالٌة على الرؼم من أنها األكثر استخداما لطباعة نماذج عالٌة الجودة ، وتستخدم 

هذه الطرٌقة فً طباعة العلب ومواد التؽلٌؾ ، باإلضافة إلى شٌوع استخدامها فً طباعة 

 األقمشة .

عدن تحفر فٌه الصور أو تعتمد هذه الطرٌقة على استخدام صفٌحة طباعٌة من الم

الحروؾ المراد طباعتها تحت سطح الصفٌحة الطباعٌة ، التً ؼالبا ما تكون مصنوعة من 

 النحاس وتلتؾ حول اسطوانة السطح الطابع المصنوع من الصلب .

 

تخذ وضعاً والتً تالٌدوٌة القدٌمة  االنواعوٌذكر هنا إن السطح الطابع بالنسبة إلى 

كان السطح الضاؼط كذلك ٌتخذ شكل الكابسة المسطحة . ثم ٌحول السطح مستقٌماً أفقٌا،كما 

االسطوانً . وقد أتاح هذا النظام سهولة عملٌة التحبٌر. مما زاد فً سرعة الشكل  إلىالطابع 

 ابرة .ؽاآلالت الدوارة التً تطبع سابر المطبوعات بالطرٌقة ال

 

الطباعٌة من خزان الحبر الذي  ابرة عند مرور االسطوانةؽتتم الطباعة بالطرٌقة ال

ابرة بالحبر ، إما شفرة اإلزاحة التً تدعى القاشطة ؽالطباعٌة ال األجزاءٌعمل على ملء 

(Doctor Blad)   ًقطعة مستقٌمة من الصلب المرن تتالمس مع السطح عبارة عن وه

المتبقً فً النقط  ع بعد ؼمره فً الحبر، فتقوم بقشط الحبر عن األجزاء البارزة ، إما الحبربالطا

مروره بٌن اسطوانتً الصفٌحة الطباعٌة والكبس .انظر  دالورق عن طبقابرة ، فٌنتقل إلى ؽال

ابرة ٌجب ؽطرٌقة الطباعة ال ًالحبر المستخدم ف إنالمهم ذكره هنا هو  واألمر (14-1) الشكل

 قدر من الضؽط .ابرة بؤقل ؽإن ٌكون ذا كثافة قلٌلة مما ٌجعل الورق ٌلتقطه من الفجوات ال
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 ائر غمبادئ طباعة السطح ال
 :ما ٌلً المبادئ التً تتمٌز بها هذه الطرٌقة  من اهم   

تتطلب هذه الطرٌقة أن تكون األجزاء الطباعٌه التً تتلقى الحبر وتظهر على الورق ،  - أ

من مستوى  تكون اقل انخفاضاً  باألحرىاقل ارتفاعاً من األجزاء ؼٌر الطباعٌة أو 

 ( .15-1السطح الطابع نفسه انظر الشكل )

 

 

 

 

 

 

الطرٌقة الؽابرة : هً طرٌقة طباعٌة مباشرة ٌلتقً بها السطح الطابع مع الورق مباشرة  -ب

أي ٌنتقل الحبر الموجود فً النقاط الؽابرة إلى الورق من ؼٌر وسٌط بٌنهما كما فً الشكل 

 السابق.

 رٌقة القراءة المعكوسة لتظهر على الورق بطرٌقة صحٌحة .ٌحضر السطح الطابع بط -ج   

  انطجغ يٍ انغطح انغبئش ( 41-4انشكم ) 

  انغطح انغبئش ( 45-4انشكم ) 
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كثافة الحبر الطٌار، بما  ةقل تتضمنابرة فً الطبع على فكرة فٌزٌابٌة ؽدـ تعتمد الطرٌقة ال   

ل الورق ٌلتقطه من الفجوات الؽابرة بؤقل قدر ممكن من الضؽط ، وبعبارة أخرى ٌجع

 ٌفاً طٌاراً . لن ٌكون الضؽط مجدٌاً ما لم ٌكن الحبر خف

 (Paleography Printingالطباعة من السطح المستوي )- 1-2-3

األكثر شٌوعا بٌن طرق الطباعة هً طرٌقة الطباعة من السطح المستوي  تعتبر 

األخرى . كما إن آالتها تتمٌز باإلنتاجٌة العالٌة مقارنة بالطرق األخرى مما ٌجعلها مناسبة 

ٌمكن بوساطتها طباعة الكتب والمجالت والكتالوجات وبطاقات لطباعة اطباق ولفابؾ الورق . و

الدعوة والكوبونات والطوابع واإلعالنات باإلضافة إلى طباعة الصحؾ والمجالت وسابر 

المطبوعات العادٌة والملونة باإلضافة إلى تمكنها من الطباعة على سابر أسطح الورق الناعمة 

 والخشنة .

 
 (Lithography Printingوغرافية )ثالطباعة المي - أ

كانت تستخدم الحجر عند اختراعها ، وتعتمد  ألنهابالطرٌقة الحجرٌة  أٌضاسمٌت هذه الطرٌقة 

ٌمتزجان وبذلك ٌمكن معالجة  هذه الطرٌقة على المبدأ الكٌمٌابً المعروؾ بان الماء والدهن ال

م الطبع من السطح ٌت أنالطباعٌة بالحبر الدهنً وؼٌر الطباعٌة بالماء حتى تضمن  األجزاء

ا . وال تزال الطرٌقة مالطباعٌة وؼٌر الطباعٌة مع بعضه األجزاءالمستوي نفسه دون اختالط 

وان كان البعض قد بدأ باستخدام لوحات  الفنانٌنمن قبل بعض  ٌومنا هذامستخدمة حتى هذه 

 . األحجارمعدنٌة تشبه 

 (offset Printingطباعة االوفسيت ) -ب

ٌتم استخدام فكرة الطباعة الحجرٌة نفسها فٌما ٌتعلق بنظرٌة الطرد المتبادل فً هذه الطرٌقة 

السطح هنا هو سطح  أن إالبر والماء ولهذا ٌطلق علٌها اسم االوفسٌت اللٌثوؼرافً . حبٌن ال

الدوارة )االسطوانٌة( .  اآلالتمعدنً رقٌق ٌمكن تقوٌسه على اسطوانة دابرٌة الستخدامه فً 

عمل على التالمس مع تً تعن طرٌق دوران اسطوانة صفٌحة الطباعة ال أما الطبع فٌتم

 للترطٌب . فٌتم ترطٌب المناطق ؼٌر الطباعٌة من سطح الصفٌحة خرىاألولحبر ااسطوانات 

وبالتالً ٌمنع الحبر من االلتصاق، أما اسطوانات الحبر فتعمل على تحبٌر المناطق الطباعٌة 

لوجود الماء ثم تنتقل الصورة  األخرىثبت الحبر على المناطق ٌ . بٌنما ال من سطح الصفٌحة .

الورق عند مروره بٌن  طبق إلىمطاطٌة ومن ثم  أخرىاسطوانة  إلىمن اسطوانة الصفٌحة 

 ( .16-1االسطوانة المطاطٌة واسطوانة الكبس المعدنٌة . انظر الشكل )
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قد أطلق علٌها طباعة االوفسٌت طرٌقة الطبع تتم بهذا األسلوب ، ف  ولما كانت

(offset) . للتعبٌر عن انتقال الصورة الطباعٌة إلى الورق . عن طرٌق وسٌط ولٌس مباشرة ، 

 
إن أهم ما ٌمٌز هذه الطرٌقة فً الطباعة ، هو نعومة الحروؾ أو الصورة المطبوعة . 

عادة لطرٌقتً  ( . باإلضافة إلى خلو الطباعة من النتوءات المصاحبة17-1انظر الشكل )

 الطباعة من السطح البارز والؽابر .

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

  حشف يطجىع ثبنطشٌمخ انًغزىٌخ ( 47-4انشكم ) 

  طجبػخ االوفغٍذ ) طجبػخ انغطح انًغزىي ( ( 46-4انشكم ) 
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 هً:مبادئ طباعة االوفسٌت اللٌثوؼرافً  هموا

طباعة االوفسٌت طباعة مستوٌة ، وٌعنً هذا ان كالً من األجزاء الطباعٌة واألجزاء  - أ

 ؼٌر الطباعٌة تقعان فً المستوى نفسه على الصفٌحة الطباعٌة األمر الذي ٌمٌزها عن

 ( .18-1كل من الطرٌقة البارزة والؽابرة . انظر الشكل )

 

 

 

 

 

الطرٌقة ال تتطلب التماس المباشر ان هذه ٌعنً وهذا طباعة االوفسٌت ؼٌر مباشرة ،  -ب

بٌن الصفٌحة الطباعٌة والورق كما هو الحال فً طرٌقتً الطباعة البارزة والؽابرة ، 

ما هو الوسٌط المطاطً . انظر الشكل فالحبر ٌصل إلى الورق عن طرٌق وسٌط بٌنه

(1-19. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌجب أن ٌحضر السطح الطابع فً هذه الطرٌقة بطرٌقة القراءة الصحٌحة الن الصورة  -ج

أو النص الذي ٌهٌؤ بشكل صحٌح )مقروء( على السطح الطباعً ، ٌصبح معكوسا عند 

 الورق كما فً الشكل السابق  إلى نقله إلى الوسٌط ، ثم ٌعود لٌصبح صحٌحا عند انتقاله

 

  طجبػخ غٍش يجبششح ( 49-4انشكم ) 

  انغطح انًغزىي (48-4انشكم ) 
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فٌزٌوكٌمٌابة . فهً تعتمد على مبدأ التنافر الفكرة التعتمد فكرة طباعة االوفسٌت على  -د

بٌن الماء والمادة الدهنٌة ، والتفاعل الكٌمٌابً لهاتٌن المادتٌن مع السطح الطابع . لهذا 

 Idrofileبالماء ) متشربة ٌحوي منطقتٌن احدهما منطقة أنفان السطح الطباعً ٌجب 

Area شبعةم وأخرى( وتعالج بالماء ( للدهنLipofile Area ًوتعالج بالحبر الدهن )

 ( .20-1انظر الشكل )

 

 

 

 

 

 

أما نظام الطبع الذي تتخذه طرٌقة طبع االوفسٌت اللٌثوؼرافً ، فهو نظام اسطوانة  -هـ

طباعة الؽابرة ، إال أنها مقابل اسطوانة ، كما فً بعض آالت الطباعة البارزة وآالت ال

تختلؾ بوجود ثالث اسطوانات احدهما تشتمل على الصحٌفة الطباعٌة ، وأخرى على 

 ( السابق .18-1الناقل المطاطً واسطوانة الكبس ، انظر الشكل )

 

   (Screen Printingالطباعة من السطح النافذ )  4-1-1
لك سكرٌن( النها تعتمد على شبكة ٌطلق على هذه الطرٌقة طباعة الشبكة الحرٌرٌة )الس 

( Stainless steelمن نسٌج حرٌري مسامً أو الناٌلون أو حتى نسٌج مصنوع من الفوالذ )

 ، ٌتم تثبٌته على إطار ٌتم تحضٌره لهذه الؽاٌة .

على إؼالق مسامات المناطق ؼٌر الطباعٌة فً النسٌج فٌنفذ هذه تقوم فكرة الطبع النافذ  

باستخدام  المفتوحة دون ؼٌرها عند وضعه على سطح النسٌج وتوزٌعه الحبر من المسامات

  ( .21-1( انظر الشكل )Rubber Squeegeeالقاشطة المطاطٌة )

  يُبطك انًبء وانحجش (10-4انشكم ) 
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تستخدم الطباعة النافذة فً طباعة الالفتات القماشٌة والبوسترات واللوحات الدعابٌة  

ٌة ، وذلك لتنوع األسطح التً وورق الجدران باإلضافة إلى طباعة لوحات الدوابر االلكترون

ٌمكن الطبع علٌها بوساطة هذه الطرٌقة كالخشب والزجاج والمعدن والبالستك والقماش 

 واألوانً المنزلٌة وسابر األسطح األخرى علٌها .

وعلى الرؼم من إن هذه الطرٌقة الطباعٌة ٌمكن تنفٌذها ٌدوٌاً إال أن الطرٌقة اآللٌة  

 إلنتاجٌة واستمرارها وهناك نوعان منها :تساهم فً تسرٌع العملٌة ا

 آالت ذات سطح منبسط : وٌصاحب ذلك حركة متقطعة عند إجراء كل طبعة . - أ

االسطوانات الدوارة ، وتقوم فٌه آالت ذات أنسجة دوارة : وهو النوع األحدث وتستخدم  -ب

قة أوتوماتٌكٌة بطرٌفٌها القاشطة بعملها فً داخل االسطوانة الحاملة للنسٌج وٌتم ضخ الحبر 

 ولهذا ٌتصؾ هذا النوع بالسرعة والقدرة اإلنتاجٌة العالٌة .

 ةزودمورقٌة . كما أنها الفابؾ للاومن هذه اآلالت ما ٌؽذي بالطبق ومنها ما ٌؽذي ب 

( قدم من المطبوعات فً الدقٌقة الواحدة أي ما 400بمنشفات حرارٌة للحبر وٌمكن إنتاج )

 ساعة ( طبعة فً ال5000ٌعادل )

 وٌتسم الحرؾ المطبوع بطرٌقة الطباعة من السطح النافذ 

 بوجود طبقة سمٌكة من الحبر على سطح المطبوعة ،

 كما ٌتخذ فً بعض األحٌان شكل بنٌة النسٌج النافذ  

 ( .22-1المستخدم فً الطباعة . انظر الشكل )

 

 

 

 

 

 

انطجبػخ يٍ انغطح  (14-4انشكم ) 

  انُبفز

  حشف يطجىع ثبنطشٌمخ انُبفزح (11-4انشكم )
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  األخرىطرق الطباعة   4-1-5
وجود طرق طباعٌة لم  إلىفً مجال صناعة الطباعة التطور والتنوع الذي حصل  أدى 

اختالؾ الطرق من الناحٌتٌن التقنٌة  إلى، وٌعزى ذلك  األساسٌةتدرج ضمن طرق الطباعة 

 والتطبٌقٌة والٌك شرحا مبسطا عن كل منها .

 
  (Lettersetالميترسيت ) - أ

تجمع بٌن  ( وهDry offsetًاسم االوفسٌت الجاؾ ) ى هذا النوع من الطباعةوٌطلق عل

طرٌقتً الطباعة من السطح البارز والمستوي )االوفسٌت(. فالسطح الطباعً هو صفابح 

( . أما اآللة فهً Silicone Rubberبارزة اسطوانٌة مصنوعة من مطاط السلٌكون )

تشبه آلة طبع االوفسٌت ، أي وجود اسطوانة الوسٌط المطاطً )الفرش( الذي ٌعمل كوسٌط 

 ؾ أو الصورة إلى الورق .لنقل الحبر من الحر

 

وتتمٌز الصفابح المطاطٌة المستخدمة بسهولة تجهٌزها وانخفاض كلفتها وجودتها  

الطباعٌة العالٌة ، كما تتمٌز بؤنها اقل سماكة من تلك المستخدمة فً الطرٌقة البارزة العادٌة 

 ، وبالتالً فان حروفها اقل بروزا عن قاعدة الصفٌحة .

ة بممٌزات الطباعة من السطح البارز المتمثلة فً سهولة الطباعة وتتمتع هذه الطرٌق 

( نسخة للصفٌحة 100000وانخفاض الكلفة كما انه ٌمكن بوساطتها طباعة ما ٌزٌد عن )

الواحدة تقرٌباً . كما أنها تتمٌز أٌضا بسهولة ضبط وتوزٌع الحبر ، والمحافظة على انسجام 

 للحبر المطبوع .األلوان المطبوعة وإعطاء لمعان أعلى 

 
 االستنساخ -ب

أٌضا طرٌقة التصوٌر الضوبً ، وهً طرٌقة طباعٌة أحادٌة اللون ، وتصنؾ  وتسمى 

ضمن طرٌقة الطبع المستوي ، وتتمٌز بانخفاض كلفتها مقارنة مع طرق الطباعة األخرى . 

البسٌطة  أما آالتها فهً صؽٌرة الحجم ، وتستخدم فً الؽالب للطباعة السرٌعة ذات الكمٌات

 التعلٌمٌة وٌؽلب استخدامها فً المإسسات كطبع المستندات والملفات والكارتات الشخصٌة
والمالٌة والحكومٌة لكن أهم مساوبها تتمثل فً محدودٌة جودتها ومساحة الورق المستخدم 

 فً الطباعة .

 



                                                        

28 
 

 (Stancilطباعة االستانسل ) -ج
مخترعها جستتنر ، وهً  إلىنر نسبة ٌطلق على هذا النوع من الطباعة طباعة الجستت 

تعتمد على الطباعة بوساطة ورق  أنها إالنوع من الطباعة من السطح النافذ )المسامً( 

 وسٌلة طباعة للكمٌات القلٌلة . ألنها اإلدارٌةمسامً ، واؼلب استخداماتها فً المكاتب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئمة الفصل األول
 بٌن المقصود بالعملٌة الطباعٌة . -1

 ؟لماذا تعد الطباعة من النشاطات البشرٌة   -2

 ما المٌزة التً تمٌزت بها طرٌقة سٌنفٌلدر الجدٌدة عن الطرق التً سبقتها؟  -3

 ما الفرق الجوهري بٌن االالت الدوارة واالالت االخرى ؟  -4

 بٌن العوامل المإثرة فً الجودة الطباعٌة فً طرٌقة الطباعة من السطح البارز . -5

 قارن بٌن طرٌقتً الطباعة من السطح البارز والؽابر .   -6

 المقصود بطباعة اللتربرٌس . ما  -7

 كٌؾ ٌمكن التمٌٌز بٌن الحرؾ المطبوع بطرٌقة الطبع من السطح البارز من ؼٌرها ؟  -8

قارن بٌن طرٌقتً الطباعة المستوٌة : االوفسٌت واللٌثوؼرافٌة من حٌث مبادئ كل   -9

 منها .

 بٌن استخدامات طرٌقة الطباعة النافذة .  -10

 ل .وضح المقصود باالستنساخ واالستنس -11

 ما المتطلبات األساسٌة لتنفٌذ أي عملٌة طباعٌة ؟ -12

 بٌن المقصود بالطباعة المباشرة وؼٌر المباشرة ؟  -13

 وضح الفكرة الفٌزٌوكٌمٌابة التً تعتمد علٌها الطباعة المستوٌة )االوفسٌت(   - 14

     إلى أي طرٌقة من طرق الطباعة األساسٌة تتبع الطباعة بوساطة األختام -15

 المطاطٌة ؟

 لفرق بٌن آلة االوفسٌت ذات السطح المستوي وآلة االوفسٌت الجاؾ ؟هو اما  -16
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 انحجش انطجبع

الحبر الطباعً احد العناصر الضرورٌة لتنفٌذ أٌة عملٌة طباعٌة باستخدام إحدى ٌعتبر       

 الطرق الطباعٌة . وهو المادة اللزجة التً تتولى نقل األشكال الطباعٌة إلى الورق .

 تطور صناعة الحبر  1-4
عرؾ الحبر منذ عهد القدماء المصرٌٌن ، وكانوا ٌصنعونه من مزٌج السناج  ُُ

(Lampblack ، وصمػ حٌوانً وزٌوت نباتٌة )التطور الربٌسً لفن صناعة الحبر ، تم  و

( م . 400على أٌدي الصٌنٌٌن ، عندما تمكنوا من تحضٌره واستخدامه فً الطباعة فً عام )

 بخلط مزٌج من السناج والزٌت النباتً وبعض المواد الصمؽٌة ومن ثم طبخها معاً .

لم ٌنتشر بشكل واسع النطاق ، إال فً القرن التاسع عشر أما التصنٌع التجاري للحبر ، ف 

المٌالدي فً أمرٌكا ، حٌن شٌد أول مصنع لصناعة الحبر ، بعدها تم اختراع الزٌوت الصناعٌة 

والمواد الصمؽٌة المركبة ، أما األلوان ، فقد اقتصر استخدامها على ألوان معٌنة حتى منتصؾ 

 القرن التاسع عشر المٌالدي .

د اآلن تطوراً كبٌراً فً مجال صناعة الحبر ، وبخصابص ومواصفات مختلفة ، ونشه 

 كما إن العمل جاٍر على تحسٌنه وابتكار الجدٌد منه .

 

 مكونات الحبر  1-1
 ٌحتوي الحبر على ثالثة مكونات هً :

 
 (Coloring Agentsعناصر التموين )-1-1-4

د مدى ثبات الحبر على سطح الورق . العناصر التً تتولى إعطاء لون الحبر ، وتحدوهً 

جزٌبات صلبة ناعمة ؼٌر قابلة جزبٌاً للذوبان فً الماء ، لكنها  وهذه العناصر عبارة عن

 ( كما ٌشترط أن تكون مقاومة للضوء .Solventقابلة جزبٌاً للذوبان فً المذٌبات )

اللون مختلفة فمنها الصبؽات الطبٌعٌة التً تتمٌز بإعطاء   والصبؽات أنواع 

الباهت للحبر ومقاومتها للضوء ، ومنها الصبؽات العضوٌة الصناعٌة التً ٌتم تصنٌعها 

 كٌمٌابٌاً ، وتتمٌز بمقاومتها للضوء والكٌمٌابٌات . أما الصبؽات العضوٌة المصنوعة 
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 حبر الطباع ال
حدى ٌعتبر الحبر الطباعً احد العناصر الضرورٌة لتنفٌذ اٌة عملٌة طباعٌة بؤستخدام ا

 الطرق الطباعٌة . وهو المادة اللزجة التً تتولى نقل االشكال الطباعٌة الى الورق.

 

  تطور صناعة الحبر   1-4
( Lampblackُعرؾ الحبر منذ عهد القدماء المصرٌٌن ، وكانوا ٌصنعونه من مزٌج السناج  )

دي الصٌنٌٌن وزٌوت نباتٌة  ، والتطور الربٌسً لفن تطور الحبر تم على اٌ وصمػ حٌوانً

(م. بخلط مزٌج من السناج 400عندما تمكنوا من تحضٌره واستخدامه فً الطباعه فً عام )

 والزٌت النباتً وبعض المواد الصمؽٌة  ومن ثم طبخها معاً.

أما التصنٌع التجاري للحبر ،فلم ٌنتشر بشكل واسع النطاق ، اال فً القرن التاسع عشر المٌالدي 

والمواد  ول مصنع لصناعه الحبر ، بعدها تم اختراع الزٌوت الصناعٌة فً امرٌكا ، حٌن شٌد ا

الصمؽٌة المركبة ، اما االلوان ، فقد اقتصر استخدامها على الوان معٌنه حتى منتصؾ القرن 

 التاسع عشر المٌالدي .

ونشهد االن تطوراً كبٌراً فً مجال صناعه الحبر ، وبخصاىص ومواصفات مختلفة ، كما إن 

 جاٍر على تحسٌنه وابتكار الجدٌد منه .العمل 

 

  مكونات الحبر    1-1
 ٌحتوي الحبر على ثالثة مكونات هً :

 ( Coloring Agents) عناصر التموين– 1-1-4
 وهً العناصر التً تتولى اعطاء لون الحبر، وتحدد مدى ثبات الحبر على سطح الورق.

بٌاً للذوبان فً الماء، لكنها قابلة للذوبان وهذه العناصر عبارة عن جزٌبات ناعمة ؼٌر قابلة جز

 ( كما ٌشترط ان تكون مقاومة للضوء .Solventفً المذٌبات )

والصبؽات انواع مختلفة فمنها الصبؽات الطبٌعٌة التً تتمٌز باعطاء اللون الباهت للحبر 

لخام ، ومفاومتها للضوء والكمٌابٌات . اما الصبؽات العضوٌة المصنوعه من الفحم والزٌت ا

 فانها تتمٌز بالبرٌق والقوة اللونٌة ومقاومتها للضوء والكٌمابٌات .
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 ( vechileالناقل )- 1-1-1
وهو السابل المسإول عن نقل عناصر التلوٌن إلى الورق وإعطاء اللمعان المطلوب  

( وزٌت بذر الكتان وزٌت Wood  oilللحبر بعد جفافه ، ومن أهم أنواعه : زٌت الخشب )

 نتٌنا .الترب

 

 ( Additiveاإلضافات ) -1-1-3
اإلضافات على استقرار الحبر ومنع نشعه على ظهر الورق )أي توؼله فً هذه وتعمل  

الورق حتى تظهر البقع على الجهة المقابلة له( ، أو التصاق الورق ببعضه وخفض لزوجته 

 .وتحسٌن صفة الجفاؾ ومنع زواله عن سطح الورق ، ومنع جفافه فً العلب 

 

 خصائص الحبر   1-3
 ٌتمتع حبر الطباعة بخصابص معٌنة ، على الرؼم من تنوعه ، وهذه الخصابص هً :

 

 المون  1-3-4

ونعنً بها ما ٌعطٌه الحبر من خواص بصرٌة مثل الشفافٌة والعتامة . بحٌث ٌسمح للضوء 

لنافذ إلى الورق الساقط ، النفاذ خالله ثم انعكاسه عن سطح الورق . فإذا كانت كمٌة الضوء ا

عبر الحبر ضبٌلة ، فإن الحد عندبذ ٌكون كثٌفا ، وإذا كانت كمٌة الضوء النافذ اكبر ، كان 

اللون خافتاً ، وٌكون الحبر فً الحالة األولى ، ذا طبقة كثٌفة وسمٌكة )طبقة معتمة( وفً 

 الحالة الثانٌة ٌكون الحد ذا سمك رقٌق .

 

 (Tackالقوام أو المزوجة )  1-3-1
وتعبر عن درجة التصاق الحبر وقدرته على االنتقال من سطح إلى آخر ، وهً  

من أهم خواص الحبر ، الن اللزوجة العالٌة ، قد تسبب فً تمزق الورق والتصاقه ببعضه 

. كما تساهم لزوجة الحبر فً زٌادة درجة تنافر الحبر والماء بالنسبة للطرٌقة المستوٌة 

 )االوفسٌت( .

ا عن اللزوجة بمقدار الصالبة أو اللٌونة ، كما ٌعبر عنها بؤسم السٌولة والطول وٌعبر أحٌان 

، فالحبر السابل سرٌع التدفق ٌقال له حبر طوٌل ، أما الحبر بطًء التدفق فٌقال له حبر 

 ( .1-2قصٌر ، انظر الشكل )
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 الُسمــك  1-3-3
اعً . فالطباعة البارزة ونعنً بخاصٌة السمك مقدار سمك الحبر على السطح الطب 

تسمح بتراكم طبقة سمٌكة نسبٌاً من الحبر علٌها . بٌنما األجزاء الطباعٌة على الصفٌحة 

 الطباعٌة بطرٌقة الطباعة المستوٌة ال تحتاج إال إلى طبقة رقٌقه جداً من الحبر .

 الجفاف  1-3-1
لذي ٌمكن تحقٌقه وتعنً عدم زوال الحبر وبقاإه على سطح الورق نتٌجة لجفافه ، وا 

 بالطرق اآلتٌة :

ٌسمح للحبر بالتسرب بٌن األلٌاؾ الدقٌقة  لكً: وٌتم بوساطة مسامٌة الورق ،  االمتصاص-ا

لسطح الورق ، فإذا لم تحدث عملٌة االمتصاص بالدرجة الكافٌة ، فان الحبر لن ٌجؾ نهابٌا ، 

 كال الطباعٌة .مما ٌودي إلى تلطخ الورقة بالحبر عند مالمسته األصابع لألش

: وتتم باستخدام الحبر الورنٌشً الذي ٌجؾ عند تعرضه لألوكسجٌن ،  األكسدة )البلمرة(-ب

 ا معاً ، فٌتبلمر وٌتحول إلى مادة صلبة المعة .منتٌجة تفاعله

وٌتم تبخٌر الناقل بالحرارة أو ؼٌرها ، وترك طبقة الصبؽة صلبة وحدها على  التبخٌر :-ج

 م هذه الطرٌقة مع المواد التً ال تمتص الحبر مثل البالستك .سطح الورق ، وتستخد

مع الحبر المعالج كٌمٌابٌا بمادة حساسة تتم هذه الطرٌقة وتستخدم  التجفٌف باألشعة :-د

استثارتها باألشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجٌة أثناء الطبع مما ٌإدي إلى تصلب طبقة 

 الحبر على الورق .

 نً ترسٌب ناقل الحبر داخل الورق فً صورة صلبة .وتع الترسٌب :-ـه

الطبع مباشرة ، فإنها تساعد على جفاؾ  البدء بعملٌة أما المجففات التً تضاؾ إلى الحبر قبل

الحبر ، لكن إضافتها بكمٌة اكبر من الالزم ، تإدي إلى جفافه فً العلب مكوناً قشرة صلبة ، 

دام ، مما ٌإدي بالتالً إلى زٌادة الفاقد من الحبر فً األمر الذي ٌدعو إلى إزالتها قبل االستخ

 كل علبة .

 

 

(خبصٍخ انهضوجخ4-1انشكم )   
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 أنواع الحبر  2-4

تتشابه أنواع الحبر فً مكوناتها ، ولكنها تختلؾ فً مواصفاتها بما ٌتالءم وطرق  

الطباعة المستخدمة والمواصفات المطلوبة ، ولهذا فان لكل طرٌقة طباعٌة نوع حبر معٌن 

 مكنك أن تتبٌن ذلك عن طرٌق اآلتً :ومواصفات معٌنة . وٌ

 

 حبر طريق الطباعة من السطح البارز  1-1-4
ٌمتاز حبر هذه الطرٌقة بشكل عام بدرجتً التصاق ولزوجة متوسطتٌن ، لتتمكن من الثبات 

على األجزاء البارزة من السطح الطابع . وٌعتمد هذا النوع من الحبر على الجفاؾ بوساطة 

هذا النوع  ٌجؾ وطبع على ورق ناعم وباستخدام آلة طباعة أطباق الورق، األكسدة ، إذا تم ال

بوساطة التؽلؽل )االمتصاص( إذا تم الطبع على ورق خشن وباستخدام الطباعة  من الحبر

 ذلك الحبر المستخدم فً طباعة الصحؾ .على مثال الالشرٌطٌة ذات السرعة العالٌة . و

مثل اللمعان والقدرة على مقاومة التلؾ وٌظهر بشكل  كما ٌتمٌز هذا الحبر بمواصفات معٌنة

 كثٌؾ على الورق .

 

 حبر طريقة الطباعة من السطح المستوي  1-1-1
ٌتم تصنٌع حبر الطرٌقة اللٌثوؼرافٌة ، لٌخدم المبدأ األساسً فً الطباعة اللٌثوؼرافٌة عن 

فً أثناء الطبع إلى الحد طرٌق التباٌن بٌن كثافة الحبر والماء إلى أن ٌصل التنافر بٌنهما 

المطلوب ، لذلك فهو حبر ؼٌر قابل للذوبان وٌصنع من مواد طاردة للماء )زٌوت دهنٌة( 

 وأصباغ ترفض االمتزاج بالماء والكحول .

 

ٌتمٌز هذا الحبر بؤنه أكثر لزوجة من حبر الطرٌقة البارزة نظراً الحتوابه على المادة الدهنٌة ، 

لٌة لتعوٌض الكمٌة القلٌلة المستخدمة بالمقارنة مع تلك المستخدمة فً كما ٌمتاز بقوة لونٌة عا

الطباعة البارزة . وتعتمد أنواع هذا الحبر على األكسدة للتجفٌؾ وبخاصة تلك المستخدمة فً 

 طباعة أطباق الورق الناعم ، وعلى األكسدة واالمتصاص فً حال الورق الخشن. 
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 سطح الغائر حبر طريقة الطباعة من ال  1-1-3
ٌكون حبر هذه الطرٌقة ذا طبٌعة سابلة وسرٌعة الجفاؾ بسبب احتوابه على مواد طٌارة 

سرٌعة التبخر األمر الذي ٌسهل مهمة شفرة اإلزاحة فً أثناء الطبع ، فلو كان لزجاً لبقٌت آثاره 

 على األجزاء البارزة )ؼٌر الطابعة( وانتقل بالتالً إلى الورق ولهذا : 

 بعد اكمالر الطرٌقة الؽابرة أن ٌكون ذا كثافة محددة ، وهو ما ٌمكنه من سرعة التبخر ٌحتاج حب

 الطبع كما ٌسهل من ناحٌة أخرى أن ٌمتصه الورق سواء أكان ناعماً أو خشناً .

 

 حبر طريقة الطباعة من السطح النافذ  1-1-1
بر بطًء الجفاؾ ٌتمٌز حبر هذه الطرٌقة بتماسك ٌشبه تماسك الدهان الكثٌؾ ، وهو ح

من بسبب تقنٌة الطباعة المستخدمة ونوعٌة السطوح التً ٌطبع علٌها . وتصنع هذه األنواع 

 بوساطة البلمرة أو باألشعة فوق البنفسجٌة هذه االنواع بجمٌع األلوان المطلوبة ، وتجؾ االحبار 

 
 األلوان األساسية وأسس مزجيا  1-5

كٌة الطبٌعٌة للعالم المربً ، فهو ٌإثر فً قدرتك ٌعد اللون جزءاً من خبراتنا اإلدرا 

 على التمٌٌز بٌن األشٌاء كما انه ٌإثر على مزاجك وأحاسٌسك .

 مفيوم المون  1-5-4
إننا نعرؾ الكثٌر عن األلوان ، ؼٌر إن معظم ما نعرفه ، ال ٌصل إلى مستوى الفهم 

لوان تكون على سطوح األشٌاء العلمً للون ، فالمشاهد العادي على سبٌل المثال ٌعرؾ إن األ

)أي إن اللون خبرة بصرٌة تتعلق بالنظام البصري فقط( . لكن الحقٌقة تقول بؤنها خبره إدراكٌة 

تنشؤ كوظٌفة لخواص محددة للضوء ، فؤنت ال ترى سطح التفاحة بلون احمر إال إذا كان هناك 

فؤن اللون ٌعرؾ  لذان األحمر . ضوء ٌنقل هذا اللون إلى عٌنٌك ، لٌتم ترجمتها هناك إلى اللو

بؤنه إحساس مربً ٌنتج عن وصول أشعة ضوبٌة على شكل أمواج للعٌن البشرٌة ولهذا ٌتمٌز 

 كل لون بطول معٌن لموجاته الضوبٌة .

 خصائص األلوان   1 -1-5
تمٌز ما ال ٌقل عن سبعة مالٌٌن من األلوان . على الرؼم من ان تستطٌع العٌن البشرٌة 

ان المربٌة فً الطٌؾ الشمسً هً سبعة ألوان ممٌزة وهً : األحمر ، البرتقالً ، أن األلو

األصفر ، األخضر ، األزرق ، النٌلً ، البنفسجً ، وهذه القدرة على تمٌٌز األلوان ، هً أحدى 

 خصابص األبصار التً تعتمد أساسا على ثالث خصابص لونٌة هً :
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   (Hueأصل أو كنو المون ) - أ
تمٌز األحمر من األصفر  وهذه الخاصٌةالصفة التً تفرق بٌن لون وأخر ٌة هً الخاصٌة اللون

واأللوان ، نقول هذا القماش ازرق ، ففً هذه  باألسماءواألزرق من األخضر . ونشٌر ألٌها 

 الحالة مٌزنا القماش على أساس خاصٌة لونه .

 ( Saturationاإلشباع ) -ب
( وهً مقدار الصبؽة ألمعٌنه وصفاإها وؼناها Intensityوٌعبر عنه أحٌانا اللون ونقاإه )

فبعض األلوان قوٌة ومشبعة وبعضها ضعٌؾ ممزوج ، واأللوان النقٌة أكثر صفاَء من األلوان 

 شبع ومثله األزرق السماوي .مالمخلوطة ، فاألحمر الوردي ٌعد أحمر ؼٌر 

  (Brightnessممعان )لأو ا عالنصو  -ج
)كمٌة الضوء  ( وٌعنً مقدار كثافة أو استضاءة أللونValueن )وٌعبر عنه كذلك بقٌمة اللو

المنعكسة من قبل أللون( فنقول أن اللون فاتح أو ؼامق فعلى سبٌل المثال ٌمكن أن ترى اللون 

 األحمر قاتماً أو باهتاً ألن درجة نصوعه ٌمكن أن تتؽٌر بإضافة األبٌض واألسود إلى اللون . 

 

 أسس مزج األلوان- 1-5-3
األلوان الصبؽٌة الثالث )األزرق واألحمر واألصفر( ألوانا أساسٌة أولٌة بمعنى  تعتبر 

انه ال ٌمكن تكوٌنها بمزج مادتٌن ملونتٌن معاً ، بٌنما ٌمكن بوساطتها تكوٌن باقً التركٌبات 

 اللونٌة بمختلؾ درجاتها فٌمكن تكوٌن مجموعة األلوان البرتقالٌة التً تنتج من األصفر واألحمر

. وٌمكن تكوٌن مجموعة البنفسجٌات عن طرٌق األحمر واألزرق ، كما ٌمكن بوساطتها تكوٌن 

 مجموعة من الرمادٌات وسابر الدرجات اللونٌة .

 
دراسة من المهم قوم علٌها مزج األلوان ، ٌوالواقع انه ٌتحتم علٌك معرفة األسس التً   

ها أن تخلط األلوان ، لذلك فهً مإسسة دابرة تستطٌع عن طرٌقعبارة عن دابرة األلوان وهً 

نظرٌاً على مزج األلوان األساسٌة )األصفر واألزرق واألحمر( للحصول على األلوان الثانوٌة 

 ( .2-2والثالثٌة )األلوان الفرعٌة( انظر الشكل )
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تنتج األلوان الثانوٌة عن طرٌق مزج أي لونٌن من األلوان األساسٌة ، فاألحمر  - أ

واألصفر ٌنتجان اللون البرتقالً ، واألزرق واألصفر ٌنتجان اللون األخضر ، واألحمر 

 واألزرق ٌنتجان اللون البنفسجً .

تتكون األلوان الفرعٌة )الثالثٌة( من مزج اللون األولً من أقرب لون ثانوي منه  -ب

نوٌة وهً : وٌمكن بهذا الحصول على ستة ألوان فرعٌة تقع بٌن األلوان األولٌة والثا

أصفر مخضر ، ازرق مخضر ، ازرق بنفسجً ، احمر بنفسجً ، احمر برتقالً ، 

 .اصفر برتقالً 

 

رإوس مثلث  عندألثنً عشر لوناً فؤن األلوان األولٌة تتخذ مواقعها اونٌة ذات اللوفً الدابرة 

األخضر ٌقع بٌن متساوٌة األضالع ، كما تتخذ األلوان الثانوٌة موقعاً بٌن األلوان األولٌة . ف

األصفر واألزرق ، أما البنفسجً فٌقع بٌن األحمر واألزرق ، والبرتقالً ٌقع بٌن األحمر 

واألصفر وأخٌراً األلوان الستة التً تلٌها فً مواقعها المحددة . وٌجب مالحظة أن هذه األلوان 

 قلة .ال تمزج ببعضها بكمٌات متساوٌة بسبب اختالؾ الشدة بٌن مواد التلوٌن المست

 

الطرٌقة ، ٌمكن تكوٌن دابرة لونٌة ذات ثمانٌة عشر لوناً، وفً هذه الحالة ٌتم الحصول نفس بو 

على األلوان الفرعٌة وعددها اثنان بدالً من لون واحد بٌن كل لون أولً وآخر ثانوي 

 وبالطرٌقة نفسها أٌضا ٌمكن تكوٌن دابرة لونٌة ذات أربعة وعشرٌن لوناً وذات ستة وثالثٌن

 لوناً .

  دائشح االنىاٌ (1-1انشكم ) 
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لكل لون ٌوجد لون تكمٌلً أو متمم إذا مزجا معاً ٌنتج منها إحساس باللون الرمادي أو  -ج

والرمادي البنً .  مجموعة الرمادٌات مثل الرمادي الفٌرانً )نسبة إلى لون الفار(

واأللوان المتكاملة هذه هً تلك التً تكون متقابلة على دابرة األلوان مثل األحمر 

 صفر والبنفسجً والبرتقالً واألزرق ، األحمر والبرتقالً وؼٌرهما .واألخضر واأل

إن مزج أي لونٌن ؼٌر مكتملٌن ٌنتج منهما حساسٌة لونٌة متوسطة تتباٌن فٌها المقادٌر  -د

الربٌسة للونٌن المكونٌن ، وٌقع الناتج منهما بٌن األلوان المكونة ، فإذا مزجت األزرق 

فسجٌاً ، بحسب كمٌة األزرق أما مزج األصفر باألحمر باألحمر فان الناتج ٌكون بن

فٌنتج البرتقالً الذي أٌضا تتؽٌر درجاته بحسب كمٌة األصفر ، وفً كل حالة من هذه 

 الحاالت فان نصوع )لمعان( المزٌج ٌقع بٌن نصوع األلوان كافة .

 
 األلوان الطباعية  1-6

دمة لإلؼراض الطباعٌة فؤن األلوان أما بالنسبة لأللوان الطباعٌة أو األلوان المستخ 

( واألصفر Cyan( والسٌان )Magentaالثالثة األساسٌة التً تتخذها األحبار هً : الماجنتا )

(yellow والواقع إنها األلوان األساسٌة نفسها التً عرفتها سابقاً ولكنها ، ألوان معدلة لتناسب )

مابل للزرقة وٌقال له فً المطابع )احمر( أما العملٌة الطباعٌة ، فالماجنتا ٌشٌر إلى لون احمر 

السٌان فانه ٌشٌر إلى لون ازرق مابل للخضرة )ازرق سمابً( وٌقال له فً المطابع )ازرق( 

واأللوان الطباعٌة هذه فً الواقع ألوان مكملة لأللوان الثالثة الواجب إدراكها بعد الطبع 

 كاألحمر واألخضر واألزرق .

( فً طبع الصور Blackباعٌة الربٌسة باإلضافة إلى األسود )وتستخدم األلوان الط 

مزج كل لونٌن ٌمكن الحصول على لون ثالث ، فالماجنتا بالملونة باأللوان الطبٌعٌة الكاملة ، و

 مع األخضر ٌعطٌان لوناً ٌتدرج من األحمر القانً إلى البرتقالً وفق كمٌة كل من اللونٌن .

متدرجاً إلى البنفسجً ، كما إن السٌان مع  اً لوناً ازرقوالماجنتا مع السٌان ٌعطٌان  

األصفر ٌعطٌان لوناً اخضراً بدرجات مختلفة ، واأللوان الجدٌدة هذه هً األلوان الثانوٌة . 

وٌستخدم لؽاٌات مزج نسب معٌنة من هذه األلوان مٌزان عادي أو الكترونً . بحٌث ٌعد وزن 

% أو بتعبٌر أخر 50% إلى 50ن لون آخر كنسبة كمٌة لون مقارنة بوزن الكمٌة نفسها م

 ( . 1:  1كنسبة ) 

وٌمكن االستعانة بكتالوج األلوان الذي ٌبٌن العالقات اللونٌة المختلفة بٌن األلوان  

الطباعٌة األساسٌة ، باإلضافة إلى األلوان الثانوٌة واللون األسود . وٌبٌن كذلك نسب المزج لكل 

جة اللون بما ٌناسب العمل الطباعً ، عن طرٌق زٌادة أو إنقاص منها ، كما ٌمكن تؽٌٌر در



                                                        

38 
 

د المستمر لدرجة اللون الناتج . ٌكمٌة اللون بالنسبة إلى اللون األخر ، أو بتؽٌٌر نسبته مع التؤك

أما بالمقارنة البصرٌة ، أو باستخدام جهاز قٌاس الكثافة اللونٌة )الدنسٌتومٌتر( عن طرٌق رقم 

 ٌدل على ذلك .

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 أسئمة الفصل الثاني
 ما سبب تنوع الحبر الطباعي وتنوع خصائصو ومواصفاتو ؟ -1
 ما الفائدة التي تحققيا وجود اإلضافات في الحبر ؟ -2

 اف الحبر ؟بين طرق جف -3

 بماذا يتميز حبر الطريقة الغائرة عن حبر الطريقة المستوية ؟ -4

 ماذا نعني بخاصية الطول بالنسبة لمحبر ؟ -5

كم عدد األلوان الفرعية التي يمكن الحصول عمييا بوساطة الدائرة المونية  -6
 ذات الثمانية عشر لونًا ؟

 بين كيف تتكون األلوان الثانوية والفرعية ؟ -7

 األلوان العادية واأللوان الطباعية األساسية ؟ ما الفرق بين -8

بين انواع االضافات التي تضاف الى الحبر في اثناء صناعتو وفائدة كل  -9
 منيا .

 ( عمى النتيجة الطباعية ؟Tackما ىي خاصية القوام او المزوجة ) -11

نظم جدوال يبين الحبر المناسب لكل طريقة من طرق الطباعة المختمفة  -11
 رق المناسب لو .وطرق جفافو والو 

 اين يقع المون االصفر المخضر في دائرة االلوان ؟ -12
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 الصف واإلخراج
تطور الهابل الذي للقد تعددت وسابل وأسالٌب صؾ وإخراج المطبوعات ، نتٌجة ل 

حدث فً استخدام األجهزة واآلالت والوسابل والمواد المعدة لذلك ، لٌتؽٌر شكل المطبوعة من 

الشكل التقلٌدي إلى األشكال الحدٌثة ذات التصامٌم واألشكال والحروؾ المختلفة والمتنوعة ، 

وتتؽٌر كذلك أنواع المطبوعات وقٌاساتها ، وأصبح هناك طرق رٌاضٌة الستخراج قٌاس 

الصفحة المطبوعة وقٌاس مساحة نصها )األجزاء المطبوعة( وقٌاس الهوامش )األجزاء ؼٌر 

 المطبوعة( 

 

األدوات هً مراحل تطورها ؟ وما ماهً أنواع الحروؾ ؟ وما استخداماتها و ما 

 المستخدمة فً قسم اإلخراج ؟ هذا ما ستتعرؾ علٌه فً هذا الفصل .

 
 مراحل تطور صف الحروف   3-4
 

 لقد مرت فترة تطور صؾ الحروؾ بمراحل عدة هً : 

 المرحمة األولى : )الصف اليدوي(  3-4-4
هذه لصؾ الٌدوي فً منتصؾ القرن الخامس عشر واعتمدت استخدمت طرٌقة ا

على استخدام أدوات تقلٌدٌة مثل المصؾ ، ومسطرة القٌاس والمحط والحروؾ المعدنٌة الطرٌقة 

 البارزة واألشكال وعالمات الترقٌم والفروقات المختلفة .

دوٌاً وفً هذه الطرٌقة كان ٌحدد أوال طول السطر الذي سٌتم صفه ، ثم صؾ حروفه ٌ

، باختٌار الحروؾ المناسبة من صندوق الحروؾ ووضعها بداخل المصؾ لتشكٌل كلمات 

السطر ، وتستخدم الفروقات هنا لضبط طول السطر ، وتكرر الخطوات السابقة لتشكٌل وضبط 

نقل جمٌع السطور إلى المحط )الصٌنٌة( ، وبعد االنتهاء من بعدها ٌتم األسطر المتبقٌة ، ثم 

صفحات ، ٌتم تجمٌعها على األرضٌة الحاملة فً آلة الطبع ، وكل صفحة ٌتم صؾ جمٌع ال

عناصرها )الحروؾ واألشكال والفروقات( فً المكان المخصص  توزعطباعتها واالنتهاء منها 

لها فً صندوق الحروؾ ، الستخدامها فً صؾ عناصر صفحة جدٌدة ، وٌعٌب هذه الطرٌقة 

 ل .البطء الذي ال ٌناسب جمٌع األعما
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 المرحمة الثانية )الصف اآللي(   3-4-1
تصنؾ الحروؾ وتشكل من المعدن المصهور بطرٌقة آلٌة ، وأكثر آالت الصؾ اآللً  

استخداما هً آلة اللٌنوتاٌب التً بوساطتها ٌتم صؾ وصهر سطور كاملة ، وٌوفر استخدامها 

ادة صؾ السطر الذي ٌحدث فٌه الوقت والجهد ، إال إن ما ٌعٌب هذه الطرٌقة هو الحاجة إلى إع

 خطؤ بشكل كامل . 

واآللة الثانٌة المستخدمة هً آلة المونوتاٌب التً بوساطتها ٌتم صؾ وصهر حروؾ منفصلة ، 

فتؤخذ وقتاً وجهداً وإذا حدث خطؤ فً سطر فؤن ذلك ٌستدعً إعادة صؾ الحروؾ فقط . واآللة 

 ٌن من بنوط مختلفة .الثالثة هً آلة ) لدلو ( المتخصصة فً جمع العناو

 المرحمة الثالثة )اآلالت الكاتبة(  3-4-3
( فً صؾ الحروؾ فً األعمال البسٌطة Typewriterاستخدمت اآلالت الكاتبة ) 

( ، وزودت بوحدة حاسب الكترونً . Typewriter compositionوسمٌت بطرٌقة )

رعة وسهولة فً تصحٌح وشرٌط ممؽنط ، وهً أعلى تكلفة من الطرق السابقة ولكنها أكثر س

 النصوص .

 المرحمة الرابعة )الصف التصويري( 3-4-1
( فً اإلنتاج المباشر Photo composingاستخدمت طرٌقة الصؾ التصوٌري ) 

للحرؾ أو اإلشارة على فلم مع إمكانٌة التكبٌر والتصؽٌر ، ومن أشهر آالت الصؾ التصوٌري 

حروؾ السالبة على اسطوانة من الزجاج ، ( إذ تحمل الUhertypeآلة اسمها اوهرتاٌب )

وتستخدم فً صؾ العناوٌن بؤشكال عدة ، وٌعٌبها عدم إعطاء صور حقٌقٌة عن الحروؾ 

 المكبرة .

 المرحمة الخامسة )أجيزة الحواسيب(  3-4-5
كان عقد الثمانٌنات من القرن الماضً هو بداٌة ثورة تطور فً أجهزة الحاسوب  

وجدت الوسابل المساعدة التً جعلت تلك اآلالت أكثر فاعلٌة المخصصة لصؾ الحروؾ ، ف

وقدرة وزودت بالبرامج التً جعلتها أكثر اتقاناً وزادت إنتاجٌتها وسرعتها ودقتها . وقد مرت 

 هذه المرحلة بؤربعة أطوار هً :

الصؾ بوساطة العدسات ، الصؾ بوساطة استخدام أنبوبة األشعة المهبطٌة ، الصؾ بوساطة 

ام اللٌزر ، الصؾ بوساطة استخدام وحدات التصوٌر . وسوؾ تتعرؾ على هذه األطوار استخد

 . بالتفصٌل فً المرحلة الدراسٌة القادمة
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 المقاسات الثالث العالمية لمورق  -3-1
سمٌت بالمقاسات العالمٌة الن هذه األطباق ذات مقاسات ومواصفات دولٌة وهً  

 A4الكثٌر منا قد ٌتعامل مع قٌاسات ورق عالمٌة مثل ) مستخدمة فً جمٌع أنحاء العالم . وان

أصبح من المهم التعرؾ  لذا( التً تستخدم بوساطة آالت التصوٌر وطابعات اللٌزر ، A3أو 

 على تلك القٌاسات لتٌسٌر أمور العمل .

م( عن 1922إن أول دولة وضعت مواصفات قٌاسٌة لمقاسات الورق هً ألمانٌا عام ) 

( ISO( ، ثم تبنتها المنظمة الدولٌة للقٌاس )DINاصفات والمقاٌٌس األلمانً )طرٌق نظام المو

( A( )Bكمواصفة دولٌة . وقد اعتمد هذا النظام على ثالث قٌاسات رمز إلٌها على التوالً )

(C. ) 

 
 المبادئ التً اعتمدت فً تحدٌد أبعاد المقاسات الثالث العالمٌة : 

 . 2م1العرض( = × طٌل مساحته )الطول ( عبارة عن مستA0القٌاس المسمى ) -1

 قة بٌن طول الطبق )ص( وعرضه)س(هًإن العال -2

 ( .1,414: 1( أي )  2:   1عالقة )

تنصٌؾ القٌاسات للحصول على القٌاس باالمكان  -3

( A1الصؽٌر من القٌاس الكبٌر ، إذ ٌكون قٌاس )

( A0( ٌمثل ربع )A2( وقٌاس )A0هو نصؾ )

( .... وهكذا إن A0) ( ٌمثل ثمن قٌاسA3وقٌاس )

هذا ٌعنً إن النسبة بٌن قٌاسٌن متتالٌٌن هً نسبة 

( وان إتباع مثل هذا النظام ٌإدي إلى التقلٌل 2:1)

من الورق التالؾ عند قص األطباق الكبٌرة إلى 

 أطباق صؽٌرة .

 سم وطوله ٌساوي 100  (Bٌكون قٌاس الطبق ) -4

 ( بٌن القٌاسCسم وٌؤتً قٌاس الطبق )141,4 

 (A,B وٌساوي طوله ، )مم وعرضه1297 

( وطبق 1-3( . انظر الشكل )A,Bمم وهو ٌمثل الوسط الحسابً للقٌاسٌن ) 917 

( وطبق 2-3، ثم انظر الشكل ) ( A0المقاس األساسً ) أبعاد المبدأ األول لحساب

 (. 3-3المبدأ الثانً ، مستخدماً المعادلة الموجودة بداخل الشكل ثم انظر الشكل )

 

انًمبعبد  ( ٌج4ٍٍ-3انشكم ) 

 انثالثخ
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 , A(4) , A(3) , A(2) , A(1)الثالث الستخراج قٌاسات كل من أ ق المبدوطب

A(6) , A(5) . 

 
 

 واليك المقاسات الثالث العالمية لمورق موضحة عن طريق الجدول األتي :
 

 

 

 

 

 

 

طبق المبدأ الثالث نفسه لحساب أبعاد المقاسات الثالث العالمٌة للورق بوضع القٌاس الصحٌح 

 ( .1-1ت المتروكة فً الجدول )بداخل الفراؼا

  ( ٌجٍٍ طشٌمخ رصٍُف انىسق3-3انشكم )   ( ٌجٍٍ انًجذأ انثب1ًَ-3انشكم ) 

  ( يمبعبد انىسق4-4)  انجذول 
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 الصفحة   3-3
مقصود بالصفحة البد أن تعرؾ المطبوعة ، التً هً عبارة عن ورقه مالقبل أن تعرؾ  

أو مجموعة من األوراق المطبوعة بوساطة إحدى طرق الطبع ، وقام بكتابة نصوصها مإلؾ 

المطبوعة عادة على وجهً أو كاتب أو أكثر . وقد تتناول موضوعاً أو أكثر ، وتطبع نصوص 

الورقة الواحدة ، وتحمل أوراق المطبوعة عادة أرقاما متتابعة . وقد تجلد وتجهز بعد طباعتها 

باستخدام الورق المقوى المطبوع بلون واحد أو أكثر ، أو باستخدام الكرتون المقوى والمكسو 

 بالقماش أو الجلد . 

بوعة . إذ تحتوي على عناصر متنوعة فالصفحة إذا عبارة عن وجه واحد لورقة المط 

)نص ، صورة ، خطوط ، أشباك ...( ، ولها رقم لتحدٌد موقعها فً المطبوعة ، وتختلؾ 

مساحتها وأشكالها باختالؾ طبٌعتها )صفحة ، كتاب ، مجلة ، صحٌفة( ، وقد تكون مربعة أو 

ٌقة اإلخراج على شكل مستطٌل ، ولكل واحدة من تلك األنواع خصابصها وقٌاساتها وطر

 الخاصة بها .

 أنواعيا وخصائصيا  3-3-4
تتكون ؼالبٌة الكتب بشكل عام من ثالث أنواع من الصفحات هً : الصفحات التمهٌدٌة  

 وصفحات المتن أو النص الربٌسة ، وصفحات النهاٌة .

  (Front pageالصفحات التمييدية ) - أ
إعطاء معلومات عن مضمون  إن الهدؾ من وجود الصفحات التمهٌدٌة فً بداٌة الكتاب

المطبوعة ومحتواها ، وكذلك لوصؾ مختلؾ األجزاء فً األقسام المختلفة . وتجدر اإلشارة 

إلى انه لٌس شرطاً أن تجتمع جمٌع هذه الصفحات فً جمٌع الكتب بل ٌعتمد ذلك على 

 الحاجة إلٌها . وهذه الصفحات هً :

الصفحة التً تلً ؼالؾ الكتاب مباشرة  ( :Half – Title pageصفحة العنوان الفرعً ) -

موقع العنوان أما فً منتصؾ  ، وتحتوي فقط على عنوان الكتاب أو موضوعه ، وقد ٌكون

الصفحة أو فً الجزء األعلى للصفحة أو فً أسفل الزاوٌة الٌسرى منها ، وقد تتضمن رقم 

(  الذي ٌوضح 4-3الكتاب أو رقم الجزء إذا كان ٌتكون من أكثر من جزء . انظر الشكل )

 شكل صفحة الؽالؾ الفرعً وعناصرها .
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تؤتً هذه الصفحة عادة فً أول الكتاب  ( :Full – Title pageصفحة الغالف الرئٌسً ) -

، حٌث تتضمن عنوان الكتاب أو موضوعه ، وكذلك العنوان الفرعً أن وجد ، وأسم 

تارٌخ النشر . انظر الشكل المإلؾ والمحرر والرسام والمصور والناشر وشعاره وعنوان و

(3-5 ) 

وهً صفحة تؤتً على خلؾ صفحة العنوان  ( :Copyright pageصفحة حقوق الطبع ) -

الربٌس وتتضمن عادة عبارة )حقوق الطبع( وسنة الطبع واسم صاحب حقوق الطبع ورقم 

( الذي ٌوضح شكل صفحة حقوق 6-3اإلٌداع الدولً أحٌانا تارٌخ الطبع ، انظر الشكل )

 الطبع وعناصرها .

 
 
 
 
 
 
 

 

 

هً صفحة ترد فٌها أسماء المواضٌع  ( :Contents pageصفحة قائمة المحتوٌات ) -

مرتبة بحسب تسلسلها فً داخل الكتاب ، وتتضمن نقاط أرشاد توضع بعد كلمة أو عبارة 

بها من لترشد عٌن القارئ إلى أمر ٌتعلق بها ، وكذلك لربط العنوان برقم الصفحة التً ورد 

( الذي ٌوضح شكل صفحة قابمة المحتوٌات وعناصرها الحظ 7-3الكتاب . انظر الشكل )

 أرقام الصفحات ، أنها تؤتً على ٌسار الصفحة القابمة المحتوٌات العربٌة . 

الصفحة التً ٌذكر فٌها المإلؾ نبذه مختزلة عن  ( :Foreword pageصفحة المقدمة ) -

جوة منه وكذلك األسلوب الذي اتبعه عند تؤلٌفه ، وتكتب هذه محتوى الكتاب واألهداؾ المر

المقدمة من قبل المإلؾ ، وقد تحجز المقدمة أكثر من صفحة ، وقد تتضمن كلمة شكر لمن 

( 8-3ساهم فً إتمام الكتاب ، وٌكتب فً نهاٌة المقدمة عادة اسم المإلؾ ، انظر الشكل )

 الذي ٌوضح شكل صفحة المقدمة وعناصرها .

غالف حمىق  (6-3كم ) انش  غالف سئٍظ (5-3انشكم )   غالف َىػً (1-3انشكم )   غالف َىػً (1-3انشكم ) 

 انطجغ
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وهً الصفحة التً ٌكتب المإلؾ فٌها عبارة ٌؽلب  ( :Dedication pageصفحة اإلهداء ) -

علٌها اإلٌجاز ، وٌوجهها إلى فرد أو جماعة ساهموا فً انجاز عمله . وقد تحمل صفحة 

اإلهداء رقماً فردٌاً ، حٌث تؤتً بعد الصفحة األولى وقبل المقدمة . وٌكون عادة ظهرها 

 ( شكل صفحة اإلهداء وعناصرها .9-3بارات اإلهداء . وٌبٌن الشكل )ابٌض إال إذا طالت ع

 

 ( Main Text pageصفحات المتن أو النص الرئيسة ) -ب
صفحات النص من أكثر أنواع الصفحات المكونة للمطبوعة ، وهً الصفحة التً   

 سبة وصفحة ٌمنى ، وتكون ن تحتوي على النص العلمً ، وٌوجد منها نوعان : صفحة ٌسرى

 

 

 

 

 

 

 

 

السواد فٌها أكثر من أي صفحة أخرى ، وٌتم تحدٌد نسبة البٌاض 

للهوامش لجمٌع صفحاتها بالنسبة والمواصفات نفسها ، وقد تتضمن 

والصور  العناوٌن الثانوٌة والربٌسة والخطوط واألشكال والرموز

الملونة أو الخطٌة وٌجب أن ٌتم اختٌار معاٌٌر الصؾ المناسبة 

لنصوصها وذلك لحماٌة عٌن القارئ من اإلجهاد ، فٌجب اختٌار طول 

السطر المناسب ، والمسافة المناسبة بٌن السطور وتحدٌد مواصفات 

 الحروؾ التً سوؾ ٌتم التطرق إلٌها الحقاً . انظر الشكل 

( . الذي ٌوضح شكل صفحة النص الربٌسة وعناصرها . 3-10)

مثل نسبة كبٌرة من مساحة النص . ما الحظ نسبة السواد فٌها ، إنها ت

السبب فً ذلك ، وما األفضل فً رأٌك من حٌث سهولة القراءة ، 

الصفحات التً تحتوي على نسبة سواد عالٌة )قٌاس أجسام حروؾ صؽٌرة وعدد سطور 

كثٌرة( ، أم الصفحات التً تحتوي على نسبة سواد قلٌلة )قٌاس أجسام حروؾ كبٌرة وعدد 

 ماذا ؟سطور قلٌلة( ول

(صفحخ َص سئٍغخ 40-3انشكم )   

  انًهحك(صفحخ 44-3انشكم ) 

 ( صفحة االهداء9-3الشكل ) ( صفحة المقدمة8-3الشكل ) ( صفحة المراجع7-3الشكل )   
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 (End pagesصفحات النياية ) -ج
وهً القسم األخٌر من الكتاب ، وتبدأ مباشرة بعد صفحات النص الربٌسً . وقد ال   

 تتوفر فً جمٌع الكتب ، وتتكون ؼالباً بشكل عام من أنواع عدة من الصفحات هً :

ة وهً تجمٌع للمعلومات اإلضافٌة المرتبط ( :Appendix pagesصفحات الملحق ) -

بموضوع الكتاب التً ٌتم إلحاقها بآخر الكتاب ، وهً مثل الجداول والمالحظات واألبحاث . 

( الذي ٌوضح شكل صفحة الملحق وعناصرها . الحظ وجود كلمة )ملحق( 11-3انظر الشكل )

 ووجود رقم للملحق ، وبخاصة إذا احتوى الكتاب على أكثر من ملحق واحد .

 

وهً مجموعة  ( :Glossary pagesصفحات سرد المصطلحات )

من الصفحات تمثل قاموساً ترد فٌه جمٌع المصطلحات المرتبطة 

بموضوع الكتاب وتعد هذه الصفحات مرجعاً سرٌعاً للوصول إلى 

( الذي ٌوضح شكل صفحة 12-3المعلومة المطلوبة . انظر الشكل )

مسرد المصطلحات وعناصرها . الحظ الكلمات األجنبٌة ، إنها مرتبة 

 هجابٌاً ، ٌقابلها معناها بالعربٌة .

 

ٌمكن تعرٌؾ صفحة  ( :Reference pagesصفحات المراجع ) -

ها أو ـــالمراجع بؤنها الصفحة التً تتضمن أسماء المراجع التً رجع إلٌ

ا ـــــنقل أو ترجم منها المإلؾ فً أثناء تؤلٌفه للمطبوعة . وقد ٌذكر فٌه

ول ـــضوع لٌرجع إلٌها من أراد الحصعناوٌن لكتب أخرى تتعلق بالمو

ا ــعلى معلومات إضافٌة عن موضوع ما . وصفحة المرجع تلك ٌتخذه

ب ــــــالمإلؾ أساسا لترتٌب عناوٌن الكتب أو أسماء المإلفٌن ، إذ ترت

بحسب حروؾ الهجاء وٌضاؾ إلى ذلك ذكر اسم الناشر واسم المدٌنة 

ة ـــــــ( الذي ٌوضح شكل صفح13-3. انظر الشكل )التً طبع فٌها المرجع وكذلك سنة الطبع 

عناصر كل مرجع ، إنها مرتبة كاألتً : اسم المإلؾ  كٌفٌة ترتٌب المرجع وعناصرها . الحظ

 ، اسم الكتاب وتحته خط ، دار النشر ، البلد ، سنة الطبع .

 

 عناصر الصفحة وطرق قياسيا   3-3-1
ر المختلفة التً تشمل أحٌانا الحروؾ تتكون عادة الصفحة من مجموعة من العناص 

 والرموز والبٌاض والخطوط والصور .

  صفحخ انًصطهحبد( 41-3انشكم ) 

  صفحخ انًشاجغ( 43-3انشكم )  
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 اليوامش - أ
المقصود بالهوامش األجزاء ؼٌر المطبوعة فً الصفحة التً تترك حول مساحة النص من 

 جمٌع االتجاهات ، والهوامش أربعة أنواع هً :

 مساحة النص.  الهامش العلوي )الرأس( وٌمثل األجزاء البٌضاء التً تكون أعلى  -

 الهامش السفلً )الذٌل( وٌمثل األجزاء البٌضاء التً تكون أسفل مساحة النص .  -

الهامش الداخلً )الطً أو الخٌاطة( وٌمثل األجزاء البٌضاء التً تكون ٌمٌن مساحة  -

 النص للصفحة الٌسرى ، وٌسار مساحة النص للصفحة الٌمنى .

زاء البٌضاء التً تكون ٌسار مساحة النص الهامش الخارجً )القص( وٌمثل األج  -

 للصفحة الٌسرى ، وٌمٌن مساحة النص للصفحة الٌمنى .

( الذي ٌوضح أنواع ومواقع الهوامش لصفحتٌن متقابلتٌن . الحظ أن 14-3انظر الشكل ) -

 الهامش الداخلً لصفحة الٌسار ٌؤتً على ٌمٌن صفحة الٌسار .

 

 

 

 

 

 

 

 ( Charactersالحروف ) -ب
الحروؾ العربٌة متعددة ومتنوعة ومتؽٌرة األشكال ، بحسب موقعها فً الكلمة ، إذ إن  

هناك بعض الحروؾ التً تؤخذ أربعة أشكال مثل )ج ، ـج ، ـجـ ، جـ( وبهذا فؤن ناتج عدد 

 ( شكالً .91أشكال الحروؾ العربٌة ٌصل إلى )

 األمور التً تمتاز بها الحروؾ العربٌة هً :

وؾ العربٌة مما ٌجعل إمكانٌة الخلط بٌنها أمرا واقعاً وبخاصة عند األطفال أو تشابه الحر -

 بٌن حدٌثً النطق بهذه اللؽة من ؼٌر العرب ومثال عن ذلك )ب ، ت ، ث ، ن( .

  ٌجٍٍ انهىايش( 41-3شكم ) ان 
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تتمٌز الحروؾ العربٌة بوجود أنماط التنقٌط للحروؾ للتمٌز بٌنهما ، وان نصؾ الحروؾ  -

ان نسٌانها أو عدم وضعها فً المكان المناسب قد ٌؽٌر معنى العربٌة ال تقرأ إال بالنقط ، و

 الكلمة .

تشكٌل الحروؾ ، أي وضع الحركات على الحروؾ مما ٌعنً عدم وجودها فً مكانها أو *    

 نقل مكانها من مكان آلخر قد ٌؽٌر من معنى هذه الكلمة .

 وجود حروؾ تلفظ وال تكتب مثل )الرحمن ، هذا( .* 

ت فمنها ما ٌكتب فوق األلؾ )أ( ومنها ما ٌكتب تحت األلؾ )إ( ومنها ما ٌكتب وجود الهمزا -

على حرؾ مد)بـ ، ـبـ ، ـا ، ئ( ومنها ما ٌكتب على الواو )ـإ ، إ( ومنها ما ٌكتب منفرداً 

 )ء( .

ٌمكن تصنٌؾ الحروؾ إلى عدد من األنواع بحسب طبٌعة استخدامها وتصمٌمها والٌك هذه 

 األنواع :

 

 النص حروف  -

مما الشك فٌه أن حروؾ النص لها خصابصها وصفاتها التً تمٌزها عن باقً الحروؾ 

األخرى مثل حروؾ العناوٌن الربٌسة أو الثانوٌة . وان استخدام حروؾ النصوص فً 

مطبوعة ما سواء كتاب أو مجلة أو صحٌفة وما إلى ذلك من أنواع المطبوعات المختلفة ٌخضع 

اهله إال وهو ٌسر القراءة لنصوصها بطرٌقة ال تسبب لعٌن القارئ حالة إلى اعتبار ال ٌمكن تج

من اإلرهاق البصري وبخاصة إذا كانت عملٌة القراءة تستؽرق وقتاً طوٌالً ، وتمتاز حروؾ 

 النصوص بصؽر قٌاس أجسام حروفها نسبٌا .

أو  وٌعتمد قٌاس جسم الحرؾ على طبٌعة المطبوعة ونوعها )كتاب أو مجلة أو صحٌفة(

العتبارات اقتصادٌة أو تعلٌمٌة ، فمن المالحظ بؤن قٌاس جسم حرؾ النص للصحؾ ذات 

بنطاً وقد  18بنط . بٌنما فً كتاب مدرسً ثانوي قد ٌصل إلى  9الحروؾ العربٌة ال ٌقل عن 

بنط كحد  8ٌصل إلى أكثر من ذلك لكتب األطفال والكتب التعلٌمٌة األخرى ، بٌنما قد ٌصل إلى 

صحؾ ذات الحروؾ األجنبٌة . وان تطور أجهزة صؾ الحروؾ جعلت هناك حروفاً أدنى لل

 تسمى حروؾ نصوص وكذلك حروؾ عناوٌن .

 

 حروف العناوٌن الرئٌسة -

العنوان الربٌس جملة مختصرة تشٌر إلى محتوى النص الذي ٌلً ذلك العنوان ، وتختلؾ 

حرؾ وعابلته وشكله . حروؾ العناوٌن الربٌسة عن حروؾ النص من حٌث قٌاس جسم ال
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والعناوٌن ضرورٌة فً تسوٌق الصحؾ والمجالت ألنها من أهم عناصر الصفحة التً لها 

القدرة على جلب انتباه القارئ نحو المطبوعة ، إضافة إلى ذلك فهً تسهم فً بناء الصفحة 

 مجتمعة مع العناصر األخرى .

دادت بتطور طرق صؾ العناوٌن . ولقد كانت أجسام حروؾ العناوٌن صؽٌرة نسبٌاً . وقد از

       م( كانت الطرٌقة المستخدمة عبارة عن طرٌقة آلٌة وباستخدام آلة تدعى 1909ففً عام )

) لدلو ( نسبة إلى مخترعها )واشنطن لدلو( ، وكانت قٌاس أجسام حروؾ العناوٌن فٌها ٌتراوح 

رٌقة أخرى وهً طرٌقة صؾ ( بنطاً وبكثافتٌن )ابٌض واسود( ثم جاءت ط96إلى  24ما بٌن )

%( ، ومن األمثلة 200بإمكانٌة تكبٌر البنط بنسبة ) العناوٌن بالتصوٌر ، إذ تمٌزت هذه الطرٌقة

م( ، والطرٌقة األخرى هً الطرٌقة  1925( عام )Uhertypeعلٌها آلة تدعى )اوهرتاٌب 

على تصؽٌر الحرؾ  ةااللكترونٌة وباستخدام أجهزة الصؾ ذات الكفاءة العالٌة التً لها القدر

 عمودٌاً أو %( ، وأصبح باإلمكان صفها800%( أو اقل وتكبٌره بنسبة تزٌد عن )15بنسبة )
أفقٌا أو بزاوٌة مٌالن ، إلى  ؼٌر ذلك من االمتٌازات . وستعرؾ العالقة بٌن جسم الحرؾ 

 والبنط الحقاً .

 

 حروف العناوٌن الثانوٌة -

صرة التً توضح مضمون إحدى أجزاء الموضوع ٌقصد بالعنوان الثانوي بالجملة المخت

الربٌس ، وتقوم على تجزبة النص إلى مجموعة فقرات مما ٌسهل عملٌة القراءة لذلك النص ، 

وتبٌن األجزاء المهمة فً الموضوع الواحد ، وتختلؾ أشكال حروؾ العناوٌن الثانوٌة 

 ( الثانوٌة :وقٌاساتها عن حروؾ النصوص والٌك أهم أنواع العناوٌن )الفرعٌة

 

 ) العناوٌن الخطٌة ) الٌدوٌة 

إن العناوٌن الخطٌة ال ٌمكن االستؽناء عنها ، على الرؼم من تطور وتعدد طرق إنتاج  

العناوٌن ألٌا . الن لها خصابصها وأشكالها التً تمتاز بها عن العناوٌن المصفوفة الكترونٌاً 

ناوٌن الخطٌة ٌحتاج إلى خطاط لكتابة نص التً تشبه الٌدوٌة من حٌث تصمٌمها . إن إنتاج الع

ذلك العنوان وفقاً للمساحة واالتساع المطلوبٌن ، وهناك اعتبارات ٌؤخذها الخطاط باالعتبار 

 عند إنتاج إحدى العناوٌن الخطٌة )ٌدوٌاً( وهً :

 . المساحة المحجوزة للعنوان 

 . ترك الفراغ بٌن الكلمات بنسب متساوٌة 
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 عناوٌن الخطٌة ما ٌؤتً :من ممٌزات استخدام ال

  ٌعطً العنوان الخطً تعبٌراً وحٌوٌة وحركة أكثر ما تعطٌه حروؾ الصؾ الحدٌثة

 وبخاصة إذا استخدمت هذه العناوٌن فً الصحؾ الرٌاضٌة وصحؾ الجرابم والحوادث .

  قد ٌضفً الخطاط بفنه بعض الجمالٌات التً قد ال تظهر عند استخدام حروؾ الصؾ

 الحروؾ الشبٌهة بحروؾ العناوٌن الٌدوٌة . مجامٌعالرؼم من توفر بعض على  الحدٌثة ،

وللحقٌقة فؤن استخدام الحروؾ الخطٌة فً عصرنا هذا ونتٌجة للتقدم الهابل الذي حدث على 

للعناوٌن الخطٌة الٌدوٌة مكاناً، وذلك لتعدد أشكال حروؾ العناوٌن أجهزة الصؾ الحدٌثة لم ٌبق 

لتً تشبه الحروؾ الخطٌة الٌدوٌة وانخفاض كلفة استخداماتها مقارنة وقٌاساتها المصفوفة ا

( الذي ٌوضح شكل العناوٌن الخطٌة الٌدوٌة . 15-3بالعناوٌن الخطٌة الٌدوٌة انظر الشكل )

قارن بٌنها وبٌن العناوٌن المصفوفة الكترونٌا من حٌث الشكل والتصمٌم . ماذا تالحظ ؟ وما 

 ا .الطرٌقة التً تفضل ؟ ولماذ

 

 

 
 
 
 
 

 العناوين المصفوفة الكترونيا -
نتٌجة للتطور الهابل الذي حدث فً السنوات األخٌرة وتطور وسابل األعالم سواء المربٌة أو 

م ذالك التطور ، فوجود بالمقروءة منها فقد أصبح من الضروري وجود الطرق والوسابل التً تال

لهو خٌر دلٌل على ذالك التطور ، فقد وفرت  العناوٌن المصفوفة بقٌاسات وأشكال مختلفة وكبٌرة

 أجهزة الصؾ أعدادا هابلة من خطوط العناوٌن التً تمتاز بما ٌؤتً :

 وأشكالها . مجامٌعها تعدد قٌاسات هذه الحروؾ و 

 .ًأمكانٌة تكبٌر وتصؽٌر هذه العناوٌن أفقٌاً وعمودٌا 

 . أمكانٌة تظلٌل تلك العناوٌن بدرجات متفاوتة 

 ذه العناوٌن على هٌبات مختلفة، دابرٌة أو متعرجة أو عمودٌاً.أمكانٌة صؾ ه 

 
  ٌجٍٍ انؼُبوٌٍ انخطٍخ ( 45-3انشكم ) 
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 . أمكانٌة تلوٌن هذه العناوٌن مباشرة باستخدام برامج النشر 

 

( الذي ٌوضح بعض أشكال العناوٌن المصفوفة بوساطة الحاسوب . الحظ 16-3انظر الشكل )

 اوٌة .حروؾ وكلمات العنوان ، أنها منتظمة ، وسماكه خط القاعدة لها متس

 
 

 

 

 

 

 

 

 الحروف االستهاللٌة  -

تعد الحروؾ االستهاللٌة أحدى عناصر الصفحة التً تؤتً فً بداٌة الصفحة أو الفقرة ، وٌكون 

قٌاس أجسام حروفها اكبر من قٌاس أجسام حروؾ النص لتلك الصفحة أو الفقرة ، وقد تحجز 

 ارتفاع سطرٌن أو أكثر ، 

 
 ، وٌجب أن ال تتعدى قاعدة السطر الثانً أو الثالث . وقد تزٌد عن ارتفاع السطر األول

 ( الذي ٌوضح هٌبة الحروؾ االستهاللٌة . 17-3انظر الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : يبين ىيئة الحروف االستياللية 17-3الشكل  )
 الخطوط واإلطارات  -ج

ناصر المهمة وتعد من أقدم العناصر التً استخدمت قدٌماً فً التعبٌر الفنً ، لذا تعد من الع

فً تكوٌن الصفحة فقد ٌكون الخط مستقٌماً أو متعرجاً أو منحنٌاً أو متقاطعاً أو متصالً أو 

منفصالً أو راسٌاً أو أفقٌا أو مابالً أو سمٌكاً أو رفٌعاً . فالخطوط تستخدم للفصل بٌن مساحات 

اإلطارات التً  النصوص أو األلوان إضافة إلى تكوٌن بعض األشكال ، ومن أهم هذه اإلشكال

 هً عبارة عن خطوط تتصل مع بعضها لتشكٌل اإلطار . 

واإلطارات توحً بوجود حالة من االستمرار أو الالنهابٌة .وهً الدلٌل الذي ٌقود العٌن 

 إلى مركز االنتباه . والٌك أالن أنواع الخطوط .

  ٌجٍٍ هٍئخ انؼُبوٌٍ انًصفىفخ انكزشوٍَب   (46-3انشكم ) 



                                                        

53 
 

 

ما هو فوقها كما  بؤنها تعد كؤرضٌة أو قاعدة لكل هذه الخطوط تمتاز الخطوط األفقٌة : -

وتوحً للعٌن بوجود حالة من الثبات واالستقرار ، وان وجود هذه الخطوط المتوازٌة 

مختلفة السمك والطول والوضع قد ٌعطٌنا أشكاال ذات صفات جمالٌة ، ووجود هذه الخطوط الو

متشابهة من حٌث الطول والسمك ٌجعل منها خطوطاً لتقسٌم الصفحة إلى مجموعة من 

 األسطر.

 

ترمز إلى النمو والصعود وأنها أمر ضروري لتشكٌل الجداول للفصل  الخطوط الرأسٌة : -

بٌن أعمدة الصفحة والجداول ، وتستخدم إلنشاء أشكال هندسٌة فً حالة تالقً هذه الخطوط مع 

 خطوط أفقٌة ، كما تدخل فً تشكٌل الصور الخطٌة واإلطارات . 

ؾ الخطوط المنحنٌة أو الدابرٌة بالوداعة والرشاقة الخطوط المنحنٌة أو الدابرٌة : تتص -

والرقة ، وقد ٌتم استخدامها فً تجهٌز صفحات كتب علمٌة ورٌاضٌة أو أي صفحات ٌدخل فً 

 تشكٌلها الدوابر والخطوط المنحنٌة أو صفحات تحتوي على رسوم بٌانٌة أو صور خطٌة .

 

زلٌة ، إذا أنها عادة تنحرؾ عن تعبر عن وجود حركة تصاعدٌة وتنا الخطوط المائلة : -

األوضاع المستقرة للخطوط األفقٌة أو الرأسٌة مما ٌجعل من وجودها ظهور حالة من الترقب ، 

وتستخدم لتشكٌل الرسوم الخطٌة وكذلك فً المعادالت الرٌاضٌة أو للحصول على أشكال 

لخطوط واإلطارات ( الذي ٌبٌن بعض أنواع ا18-3زخرفٌه والرسوم البٌانٌة . انظر الشكل )

وسموكها وهٌباتها . الحظ جمٌع أنواع الخطوط واإلطارات التً ذكرت ، أنها مختلفة عن 

 بعضها بعض .

 

 

 
 
 
 
 
 
اَىاع انخطىط واالطبساد (48-3انشكم )    
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 رقم الصفحة  -د

من العناصر المهمة التً تستخدم للوصول إلى الصفحة المطلوبة بؤسرع األوقات ففً 

الٌسار واألرقام الزوجٌة فً صفحات المطبوعات العربٌة تكون األرقام الفردٌة فً صفحات 

الٌمٌن ، وأما فً المطبوعات األجنبٌة فؤن األرقام الفردٌة تكون فً صفحات الٌمٌن والزوجٌة 

 فً صفحات الٌسار . ولٌس هناك مكاناً محدداً لألرقام .

شارات التزين  -ىـ  الرموز وا 
تكرر إلنشاء احد توقد هً رموز أو أشارات تستخدم إلضفاء ناحٌة جمالٌة على الصفحة ، 

( الذي ٌبٌن بعض أشكال الرموز 19-3اإلطارات أو تشكٌل بعض الرسومات . انظر الشكل )

 واإلشارات . الحظ أشكال هذه الرموز واإلشارات ، أنها مختلفة . وكل منها ترمز لشًء ما .

 

 

 

 

 

 

 أشكال الصفحة المطبوعة وأىم قياساتيا .  3-3-3
أن أشكال صفحة المطبوعة وقٌاسها ٌختلفان باختالؾ طبٌعة تلك على لقد تعرفت سابقاً 

 المطبوعة وأالن سوؾ تتعرؾ على أشكال صفحات المطبوعات تبعاً لنوعها وهًٍ:

 صفحة الكتاب

 ٌختلؾ شكل صفحة الكتاب وقٌاسها باختالؾ نوع الكتاب إذ

 ى ــــــٌوجد منه العلمً والثقافً والتجاري وٌعتمد قٌاسها عل 

 ه ـــــــع ، فعند استخدام طبق قٌاســـــــطبق ورق والطب قٌاس

 ات لصفحة الكتابــــــ(سم مثالً فؤن أفضل القٌاس100×70)

 ( سم وتكون الطباعة فً صفحة الكتاب أفقٌة 24×17هو ) 

 أو عمودٌة .

 ( هٌبة صفحة الكتاب .20-3وٌبٌن الشكل )

 

اشكبل ثؼض انشيىص واالشبساد (49-3انشكم )   

صفحخ  (10-3انشكم ) 

 انكزبة
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 صفحة المجمة  -ب
ت الدورٌة )ٌومٌة تصنؾ المجالت ضمن المطبوعا 

، أسبوعٌة ، شهرٌة ، فصلٌة( وتمتاز أوراقها بؤنها ذات 

جودة عالٌة . وؼالبا ما تكون صفحاتها ملونة . وهً 

وال تتجاوز أربعة أعمدة ،  مقسمة إلى أكثر من عمود

( 21×28وتكون الطباعة فٌها عمودٌة ، ومن قٌاساتها )

جلة ( الذي ٌوضع هٌبة صفحة م21-3سم انظر الشكل )

، الحظ عدد األعمدة ، أنها أربعة أعمدة متساوٌة 

 بالطول والعرض .

 
 صفحة الصحيفة -ج

تصنؾ أٌضا ضمن المطبوعات الدورٌة وؼالبا  

ما تكون ٌومٌة أو أسبوعٌة ، وتطبع على ورق 

ابٌض ، وأحٌانا ٌستخدم الورق الملون لبعض 

صفحاتها ، ونوعٌة الورق المستخدم فٌها ذو نوعٌة 

( 22-3. انظر الشكل ) 2ؼم/م 40ة ووزنه متدنٌ

الذي ٌوضح هٌبة صفحة الصحٌفة . الحظ عدد 

أعمدتها ، أنها خمسة أعمدة متساوٌة بالطول 

 والعرض .

 
 

 
 إخراج الصفحات   3-1

تؤتً عملٌة اإلخراج الورقً قبل تجهٌز السطح الطباعً ، وتعنً إعطاء شكل تصمٌمً  

ٌة اإلخراج ورقة الماكٌت التً تكون على شكل شبكة من مالبم للمطبوعة ، وٌساعد فً عمل

الملٌمترات المطبوعة باللون األزرق الفاتح ال ٌكون قابالً للنسخ عند التصوٌر ، والهدؾ من 

تقسٌمها إلى شبكة من الملٌمترات الستخدامها كدالبل إرشادٌة لفنً اإلخراج ، فً أثناء تحدٌد 

ختلفة ، ولتحدٌد مساحة النص ومكانه ولتحدٌد نسبة وتثبٌت مكان المطبوعة وعناصرها الم

اػًذح 1( صفحخ يجهخ 14-3انشكم )   

اػًذح 5( صفحخ جشٌذح 11-3انشكم )   
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البٌاض للهوامش ، ولوضع إشارات التعٌٌر ، ولتنظٌم النصوص )ٌسار ، ٌمٌن ، وسط( وقد 

 تكون ورقة الماكٌت مفردة أو تمثل صحٌفتٌن متقابلتٌن )صفحة ٌسار وصفحة ٌمٌن( .

ة الجمالٌة للصفحة وٌعتمد إخراج الصفحات على أسس ومبادئ خاصة تتعلق بالناحٌ 

 المخرجة ، وتتحكم بنوعٌتها ، إضافة إلى توفر األدوات الالزمة إلتمام عملٌة اإلخراج .

 

 األدوات والمواد المستخدمة فً عملٌات اإلخراج الورقً -3-4-1

 إلٌك أهم األدوات والمواد المستخدمة فً تنفٌذ عملٌات اإلخراج الورقً وهً :

 المقص أو المقطع  - أ
ثل هذه األدوات فً أثناء القٌام بعملٌات اإلخراج الورقً للصفحات وذلك لقص تستخدم م

 النصوص والعناوٌن أو أي عناصر أخرى بشكل منتظم وبدون عشوابٌة .

 المواد الالصقة -ب
 ٌوجد نوعان من هذه المواد وهً :

ن تستخدم هذه المادة فً تثبٌت نصوص الصفحة وعناصرها ، إال أ الشرائط الشفافة : -

مشاكل فً الصفحة وبخاصة عند تصوٌرها الستخراج فلم ما  باستخدامها بكثرة قد ٌسب

 ٌجعل من عملٌة الرتوش لتلك الصفحة أمرا ضرورٌاً وقد ٌستنزؾ وقتاً طوٌالً .

 

ٌفضل فنٌو المونتاج الورقً استخدام هذه المواد أكثر من الشرابط  المواد الصمغٌة : -

امها واللٌونة التً تمنحها لفنً المونتاج الورقً مما ٌسمح له الشفافة نظراً لسهولة استخد

بتحرٌك هذه القطع بحرٌة أكثر وهذا ٌعود إلى مٌزة عدم جفافها بشكل سرٌع . وهناك 

آالت تصمٌػ خاصة تقوم بتصمٌػ طبقة كاملة من ورق النصوص ، وهناك نوع موجود 

الصمؽٌة ٌقلل من العٌوب التً قد بداخل علب تشبه علب البخاخ ، إن استخدام هذه المواد 

 تظهر على فلم الصفحة . 

 
 مسطرة األشكال )شبمونة( -ج

مسطرة مصنوعة من البالستك تحتوي على أشكال هندسٌة وحروؾ وأرقام ورموز 

خاصة ، جمٌعها مفرؼة لمساعدة فنً المونتاج الورقً على القٌام برسم بعض األشكال التً 

لٌة أو تساعد على رسم إطارات للصور ذات أركان قد تضفً على الصفحة صبؽة جما

 مقوسة .
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 أقالم التحبير  -د
تعد من األدوات المهمة لفنً اإلخراج ، إذ ٌحتاجها لرسم خطوط أفقٌة أو عمودٌة أو رسم 

أشكال هندسٌة ، ولرسم إطارات لصورة أو نص . وٌوجد من هذه األقالم قٌاسات مختلفة منها 

وٌجب أن ٌمتاز حبر هذه األقالم بدرجة سواد عالٌة وسرعة  وأكثر( ، 0.4/ 0.3/ 0.2)

 بالجفاؾ .

 
 مبادئ اإلخراج الورقً للصفحات  -3-4-2

أن عملٌة أخراج أي مطبوعة مهما كانت مساحتها وشكلها ٌعتمد على مبادئ عدة . ألٌك 

 أهمها ، وهً :

 تحدٌد قٌاس المطبوعة  -أ

طبوعة وعرضها ، الذي ٌساهم فً تحدٌدهما أن قٌاس المطبوعة ٌعنً تحدٌد طول تلك الم

عوامل عدة . منها اختٌار المصمم نفسه لذلك القٌاس ، وحجم النسخة الواحدة من المطبوعة ، 

فإذا أردنا زٌادة عدد صفحات النسخة صؽرنا قٌاس المطبوعة وبالعكس أذا أردنا تقلٌص حجم 

اس طبقه ورق الطبع والكمٌة النسخة نزٌد من قٌاس المطبوعة ، ومن العوامل األخرى قٌ

 المتوفرة من الورق إضافة إلى نوع المطبوعة )كتاب ، مجلة ، صحٌفة ( . 

أن العالقة بٌن طول مستطٌل الصفحة وعرضه ألحدى المطبوعات تكون متعددة المظاهر . 

 وتوجد عالقات عدة بٌنهما ، نذكر لك أهمها والتً تعد من العالقات الشابعة االستخدام . 

1- (1  :3( = )1  :13732) 
2- (3  :5( )1 :618  ,1) 

3- (2  :3( )1  :5 ,1 ) 

4- (1      :2( = )1 :414  ,1  ) 

عدد الصفحات التً ٌمكن أن تحصل علٌها من طبق الطبع  علىوقدٌماً كان مقاس الصفحة ٌعتمد 

لى ، فإذا لم ٌطو الطبق ٌكون الناتج ملزمة ثنابٌة )وجه وظهر( ، وإذا طوي مرة واحدة تحصل ع

ملزمة رباعٌة ، وإذا طوي مرتٌن تحصل على ثمانٌة ، وإذا طوي ثالث طوٌات ٌكون الناتج 

ملزمة ذات ست عشره صفحة ، وهكذا ٌتضاعؾ عدد الصفحات بازدٌاد عدد الطٌات . انظر 

( التً توضح طرٌقة استخراج قٌاس الصفحة نتٌجة طً طبقة 27-3( إلى )23-3األشكال من )

( الذي 28-3ال جمٌعها ، أن عدد الصفحات فٌها تتضاعؾ . انظر الشكل )الورق . الحظ األشك

         قٌاس المطبوعة وعدد الصفحات بوساطة طبقة طبع قٌاسه  علىٌبٌن طرٌقة الحصول 
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( سم . وان عدد 24×  17( سم . الحظ قٌاس الصفحة التً حصلت علٌها ، أنها )100×  70)

 ( صفحة.16الصفحات هً )

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وٌمكن معرفه عرض الصفحة أو طولها بوساطة اختٌار أحدى العالقات              

سم ، وترٌد استخدام أحدى  17السابقة الذكر ، فلو كان لدٌنا كتاب عرض الصفحة فٌه 

سم( بإحدى العالقات 17العالقات السابقة الستخراج طول الصفحة . قم بضرب الرقم )

 السابقة .

 ى ذالك :والٌك مثال عل

 (2:      1أذا اخترت العالقة )

( سم ، وٌساوي  2×   17هو )ف( سم أما طول الصفحة 17×1فؤن عرض الصفحة )

 .( سم 24×17سم . أذا قٌاس المطبوعة ٌساوي )24( سم = 1، 414×  17)

 

 

(13-3انشكم )   

 يهضيخ ثُبئٍخ

(11-3انشكم )   

 يهضيخ سثبػٍخ
(15-3انشكم )   

 يهضيخ ثًبٍَخ

(16-3انشكم )   

يهضيخ راد عذ 

 ػششح صفحخ

(17-3انشكم )   

صفحخ 31يهضيخ راد  انحصىل ػهى لبط انًطجىػخ ثىعبطخ طجك  (18-3انشكم )  

( عى400×70لٍبط )   
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 تحدٌد قٌاس مساحة النص فً الصفحة  -ب

جزه من مساحة الصفحة الكلٌة أن المقصود بمساحة النص هو ذالك الجزء الذي ٌتم ح 

ويجب أن  التً تمثل األجزاء المطبوعة )) الحروؾ والرموز واإلشارات والصور (( هذا

ٌتم اختٌار قٌاس مساحة النص بالطرق العلمٌة والسلمٌة بحٌث تحقق التوازن مع األجزاء 

مساحة  ؼٌر المطبوعة التً تمثل الهوامش لصفحة المطبوعة . وهناك نظامان لتحدٌد قٌاس

 النص هما : 

وهنا تتم عملٌة تحدٌد مساحة النص )طولها وعرضها( ونسبة البٌاض  النظام الحر: -

للهوامش فٌها ، دون االلتزام بقاعدة تقلٌدٌة معٌنة . وان مثل هذا النظام ٌكون أكثر مالبمة 

 عند التعامل مع صفحات المجالت . 

لنص باالعتماد على قواعد وأسس رٌاضٌة ٌتم ٌتم تحدٌد قٌاس مساحة ا النظام الكالسٌكً : -

بموجبها تحدٌد نسب مبوٌة من مساحة الصفحة الكاملة . وٌوجد خمسة نماذج شابعة 

االستخدام ٌمكن اختٌار أحداها لتحدٌد قٌاس مساحة النص الذي ٌناسب عملك إضافة إلى 

 استخدام معامل ألنسبه المبوٌة للمطبوعة . 

 

ذا النموذج ستالحظ إن عرض وطول مساحة النص ٌساوي ما وفً ه النموذج األول : -

( الذي ٌوضح 29-3( من عرض وطول مستطٌل الصفحة كاملة انظر الشكل )7:  5نسبته )

الطرٌقة األولى فً تحدٌد قٌاس مساحة النص . الحظ إن عرض الصفحة ٌقسم إلى أقسام عدة 

 متساوٌة .

لنص مساوي لعرض الصفحة كاملة ، وطولها ٌتم ٌكون فٌه طول مساحة ا النموذج الثانً : -   

تحدٌده بحسب طول الخط القطري لمستطٌل الصفحة . وٌمكن تطبٌق هذا النموذج عندما 

( الذي 30-3(. انظر الشكل )A4نتعامل مع صفحة ذات قٌاس عالمً معتمد مثل ورقة )

ً الشكل انه ٌوضح الطرٌقة الثانٌة فً تحدٌد قٌاس مساحة النص . الحظ الخط القطري ف

 ٌحدد طول الصفحة .

وٌتم فٌه تقسٌم الخط القطري لمستطٌل الصفحة إلى ثالثة أجزاء متساوٌة ،  النموذج الثالث : -   

( من طول الخط القطري 3:  2فٌكون طول الخط القطري لمساحة النص ٌساوي ما نسبته )

لتحدٌد قٌاس مساحة  ( الذي ٌبٌن الطرٌقة الثالثة31-3لمستطٌل الصفحة . انظر الشكل )

 النص .



                                                        

60 
 

وٌقسم فٌه الخط القطري لمستطٌل الصفحة إلى أربعة أجزاء فٌكون  النموذج الرابع : -

القطري لمستطٌل  ( من طول الخط4:  3طول الخط القطري لمساحة النص كنسبة )

( الذي ٌبٌن الطرٌقة الرابعة فً تحدٌد قٌاس مساحة 32-3الصفحة . انظر الشكل )

 النص .

 

 
 
 
 
 

إن طول مساحة  النموذج الخامس : -

النص وعرضها ٌتم تحدٌده عن طرٌق 

نقطة االلتقاء بٌن الخط القطري 

لصفحتٌن متقابلتٌن والخط القطري 

لصفحة الٌسار أو صفحة الٌمٌن . 

( الذي ٌبٌن 33-3انظر الشكل )

ٌمثل صفحتٌن  الطرٌقة الخامسة فً استخراج قٌاس مساحة النص . الحظ الشكل ، انه

 متقابلتٌن .

 استخدام معامل النسبة المئوٌة للمطبوعة   -   

من الطرق األخرى المستخدمة فً استخراج قٌاس مساحة النص هو استخدام معامل  

النسبة المبوٌة للمطبوعة ، وهو الجذر التربٌعً للنسبة المبوٌة لمساحة النص من مستطٌل 

ٌة بعرض وارتفاع الصفحة ٌمكن استخراج قٌاس مساحة الصفحة ، وبضرب معامل النسبة المبو

 النص .

وهناك عالقة بٌن مساحة النص ومستطٌل الصفحة )قٌاسها الكلً( وبالتالً ٌمكن تصنٌؾ 

 المطبوعات من حٌث مساحة النص إلى ثالث أنواع كاألتً :

الصفحة كتب اقتصادٌة : تكون فٌها نسبة مساحة النص )األجزاء المطبوعة( إلى مستطٌل * 

 % . 60أكثر من 

 

  انطشٌمخ انخبيغخ (33-3انشكم ) 

(19-3انشكم )   

 انًُىرج االول

(19-3انشكم )   

 انًُىرج االول

(19-3انشكم )   

 انًُىرج االول

(34-3انشكم )   

 انًُىرج انثبنث

(30-3انشكم )   

 انًُىرج انثبًَ

(31-3انشكم )   

 انًُىرج انشاثغ
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 مثال :

( سم وان نسبة األجزاء المطبوعة 17×24إذا علمت إن قٌاس صفحة مطبوعة هو )

%( . استخرج قٌاس 75)مساحة النص( إلى ؼٌر المطبوعة )مستطٌل الصفحة( هو )

 مساحة النص الالزمة لقٌاس هذه المطبوعة ؟

 الحل :

( وٌساوي 0,75هو الجذر التربٌعً لـ )نستخرج معامل النسبة المبوٌة للمطبوعة و -

(0,866. ) 

 0,866نضرب معامل النسبة المبوٌة بطول الصفحة أي ) -

 سم . 20,784( سم = 24× 

 0,866نضرب معامل النسبة المبوٌة بعرض الصفحة أي ) -

 سم . 14,722( سم = 17× 

 ( سم 14,72×  20,78احة النص هو )وبهذا فؤن قٌاس مس

 نسبة قٌاس مستطٌل صفحة اقتصادٌة ( 34-3وٌبٌن الشكل )

كتب ذات جودة متوسطة : تكون فٌها نسبة مساحة النص * 

 %( .55 - 45) إلى مستطٌل الصفحة بنسبة

 

 :مثال 

( سم ، وان نسبة مساحة النص إلى 17×  24إذا علمت إن قٌاس صفحة مطبوعة هو )

ة لقٌاس هذه المطبوعة %( . استخرج قٌاس مساحة النص الالزم50مستطٌل الصفحة هو )

. 

 الحل :

%( وٌساوي 50نستخرج معامل النسبة المبوٌة للمطبوعة ، وهو الجذر التربٌعً لـ ) -

(0,707) 

 سم . 16.96( سم = 24× 0.707نضرب معامل النسبة المبوٌة بطول الصفحة أي ) -

 سم . 12.01( سم = 17×  0.707نضرب معامل النسبة المبوٌة بعرض الصفحة أي ) -

 

 

( يطجىػبد الزصبدٌخ  31-3انشكم ) 

ي انًغزى  
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 ( سم .12.01×  16.96وبهذا فؤن قٌاس مساحة النص هو )

( نسبة قٌاس مساحة النص إلى نسبة قٌاس مستطٌل صفحة مطبوعة 35-3وٌبٌن الشكل )

 متوسطة الجودة .

%( من مستطٌل 40-25كتب ذات جودة عالٌة : تشكل فٌها األجزاء المطبوعة ما نسبته )* 

 الصفحة كاملة .

( ٌبٌن معامل النسبة 2-1( نموذج صفحة مطبوعة فخمة . والجدول )36-3الشكل ) ٌبٌن 

 المبوٌة للمطبوعة باالعتماد على نسبة مساحة النص الى مستطٌل الصفحة .

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  يطجىػخ يزىعطخ انجىدح (35-3انشكم )   يطجىػخ يزىعطخ انجىدح (35-3انشكم )   يطجىػخ يزىعطخ انجىدح (35-3انشكم ) 

يطجىػخ فخًخ (36-3انشكم )   
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 تحديد نسب البياض لميوامش -ج
ش هام إن من أكثر نسب البٌاض التً تترك للهوامش استخداماً هو عندما ٌكون

الخٌاطة ٌساوي نصؾ هامش القص )الخارجً( ، والهامش العلوي الذي ٌكون عادة اكبر من 

 هامش الخٌاطة )الداخلً( ٌساوي نصؾ الهامش السفلً .

 وٌمكن اعتماد احدى الطرق االتٌة لتوزٌع البٌاض على الهوامش :

لنسب لها ( فؤن أفضل اA4إذا كان لدٌنا صفحة مطبوعة ذات قٌاس عاملً معتمد مثل ) -

( 5:  2عندما تكون نسبة البٌاض فً هامش الخٌاطة إلى نسبة البٌاض فً هامش القص )

( . انظر الشكل 5:  3ونسبة البٌاض فً الهامش العلوي إلى نسبة البٌاض فً الهامش السفلً )

 ( والحظ كٌؾ ٌوزع البٌاض على الهوامش عند استخدام هذه النسب .3-37)

 

تعتمد هذه الطرٌقة على تقسٌم الصفحة أفقٌا إلى  ( :Rosarivoطرٌقة روزارٌفو )

( 7عشرة مربعات وتقسٌم طولها إلى اثنتً عشر مربعاً . فٌكون قٌاس مساحة النص أفقٌا )

( مربعات . وٌترك للهامش العلوي مربع واحد وللهامش السفلً مربعان 9مربعات وعمودٌا )

( لبٌان كٌفٌة توزٌع 38-3. انظر الشكل )وللهامش الداخلً مربع وللهامش الخارجً مربعان 

 ( .2:  1البٌاض للهوامش عند استخدام نسبة )

يؼبيم انُغجخ انًئىٌخ نهًطجىػخ (1-4انشكم )   



                                                        

64 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌمكن عن طرٌق هذا النظام تحدٌد مساحة  ( :Van De Greafنظام فان دي كرٌف )  -

باستخدامك لصفحتٌن  النص ونسبة البٌاض للهوامش بوساطة أشكال هندسٌة ، وٌتم ذلك

( لمساعدتك فً معرفة كٌفٌة توزٌع البٌاض على الهوامش 39-3ر الشكل )متقابلتٌن . انظ

 عند استخدام هذا النظام .

 

ٌعتمد هذا النظام على نسبة بٌاض ثابتة للهوامش  ( :Frassinelliنظام فراسٌنٌلً ) -

( ما بٌن العلوي والسفلً ومابٌن الداخلً والخارجً . فلو كان قٌاس 2:  1وتكون نسبة )

( سم ، فكم من المفروض أن تكون قٌمة 1,5( سم وقٌمة الهامش العلوي )7×10الصفحة )

( سم ، فكم من المفروض أن تكون قٌمة 1الهامش السفلً ، وإذا كان الهامش الداخلً )

 ( استخدام هذه الطرٌقة .40-3الهامش الخارجً . وٌبٌن الشكل )

 

 

 

وسلخ راد لٍبط ػبنًً (37-3انشكم )  طشٌمخ سوصاسٌفىس (38-3انشكم )    
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رؼبة فنً اإلخراج أو صاحب العالقة على  الطرٌقة الحرة : ال تعتمد على قاعدة وإنما وفق -

       ( وكذلك3:  2 ، 2:  1شرط أن تكون مقرونة بالمنطق ومن النسب الشابعة االستخدام )

(3  :8 ، 5  :8. ) 

 
 تحديد إشارات التعيير -د

إن الهدؾ من استخدام إشارات التعبٌر  

مساعدة فنً مونتاج الفلم على تثبٌت أفالم 

ة فً مكانها المحدد وللحفاظ الصفحات المخرج

على نظام ثابت لجمٌع الصفحات . وقد تساعد 

هذه اإلشارات فنً الطباعة أٌضا عند معاٌرة 

أحبار الماكٌنة وبخاصة إذا كانت الطبعة ملونة ، 

ُُ ، وتوضع على  وقد تؤخذ أكثر من شكالً

الزواٌا األربع للصفحة ، إذ ٌجب التؤكد من إنها 

فحة وٌمكن مالحظة موضوعة خارج حدود الص

وجود بعض إشارات التعٌٌر التً تحتوي على 

أرقام أو أسماء لأللوان تساعد فنً المونتاج 

  طشٌمخ فشاعٍهًٍُ (10-3م ) انشك  طشٌمخ فبٌ دي كشٌف (39-3انشكم ) 

اشبساد انزؼٍٍش (14-3انشكم )   
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( 41-3وفنً الطباعة فً آن واحد على التمٌٌز بٌن األلوان الطباعٌة المختلفة ، وٌبٌن الشكل )

 أنواع إشارات التعٌٌر التً تظهر على صفحة الطبع .

 تحديد رقم الصفحة  -ىـ
من الضروري عند البدء بتصمٌم ورقة اإلخراج الربٌسٌة )الماكٌت( المعدة إلخراج  

صفحات مطبوعة تحدٌد مكان رقم الصفحة ، عن طرٌق وضع إشارة )+( مثالً لتكون دلٌالً 

لفنً اإلخراج عند تثبٌت أرقام صفحات المطبوعة فً الموقع نفسه ولضمان طباعتها بشكل 

 دقٌق على وجهً الصفحة .

 تحديد العناوين الرئيسة والثانوية -و
إن الؽرض من تحدٌد مكان العناوٌن الربٌسة أو الثانوٌة هو المحافظة على جمالٌة  

الصفحة المخرجة وإظهار عنصر التنسٌق فٌها واضحاً . وبخاصة إذا كانت ورقة اإلخراج 

د نماذج ( اح42-3سوؾ تستخدم إلخراج صفحات عدة ومتشابهة التصمٌم . وٌبٌن الشكل )

 . الصفحات التً تحتوي على عنوان ربٌس وعنوان ثانوي

 
 
 
 
 

 
 
 
 تحديد عدد أعمدة الصفحة  -ز

إن عدد أعمدة الصفحة المراد إخراجها ٌتم تحدٌده بناء على نوع المطبوعة وقٌاسها  

بالنسبة إلى الكتب ، فعدد أعمدتها ال ٌتجاوز عمودٌن ، بٌنما عدد األعمدة فً صفحة المجلة 

قد تبدأ من عمود ولؽاٌة أربعة أعمدة ، وذلك بحسب قٌاسها ، أما عدد األعمدة فً صفحات 

الصحؾ ذات القطع الصؽٌر قد تبدأ من عمودٌن وقد تصل إلى ستة أعمدة ، أما فً 

 الصحؾ الرسمٌة ذات القطع الكبٌر فقد تبدأ من أربعة أعمدة وقد تصل لؽاٌة ثمانٌة أعمدة .

انؼُبوٌٍ انثبَىٌخ وانشئٍغخ (11-3انشكم )   
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فحة ما ٌتم تحدٌدها بعد تحدٌد نسب البٌاض للهوامش وكذلك إن عرض األعمدة لص 

معرفة المسافة التً سوؾ تترك بٌن األعمدة ، ولٌس شرطاً أن تكون أعمدة الصفحة 

متساوٌة ، إذ قد ٌوجد بعض النماذج التً 

لها خاصٌة ممٌزة قد تختلؾ عن ؼٌرها من 

 (43-3انظر الشكل )الصفحات .

 مثال :

 ( سم .27,5 × 19,5قٌاس صفحة ) -

عرض العمود األول الخاص بالشرح  -

 ( سم .4,5)

 ( سم .8,2عرض العمود الثانً ) -

 ( سم .0,9المسافة بٌن االعمدة ) -

( سم واليامش 3اليامش العموي ) -

 ( سم .4,2السفلً )

( سم . وٌبٌن 2,3( سم وهامش الخٌاطة )الداخلً( )3,6هامش القص )الخارجً( ) -

 بة صفحة هذا المثال .( ه43ٌ-3الشكل )

 إذا ٌمكن مالحظة ما ٌؤتً :

 تحصل على ارتفاع العمود بوساطة المعادلة اآلتٌة : -

 )الهامش العلوي + الهامش السفلً = ارتفاع العمود ( –ارتفاع الصفحة 

 ( سم .20,3( سم = )4,2+  3) –( سم 27,5أي )

 نحصل على عرض الصفحة بوساطة المعادلة اآلتٌة : -

العمود األول + عرض العمود الثانً + المسافة بٌن األعمدة + هامش الخٌاطة + )عرض 

 هامش القص( = عرض الصفحة 

 سم 19,5( = 3,6+  2,3+  0,9+  8,2+  4,5أي )

 نحصل على ارتفاع الصفحة بوساطة المعادلة اآلتٌة : -

 )الهامش العلوي + الهامش السفلً + ارتفاع العمود( = ارتفاع الصفحة

 سم . 27,5( = 20,3+  4,2+  3) أي

 

 

  رحذٌذ ػذد اػًذح انصفحخ (13-3انشكم ) 
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 تحديد مكان الطي -ط
ٌجب على فنً اإلخراج الورقً عند تجهٌزه لورقة الماكٌت أن ٌقوم بتحدٌد مكان الطً  

وبخاصة عندما ٌنوي القٌام بإخراج صفحتٌن متقابلتٌن )صفحة الٌسار وصفحة الٌمٌن( ، 

ً للصفحة الٌسرى والهامش بوضع إشارة )+ أو |( فً المنتصؾ وبٌن الهامش الداخل

 ( مكان الطً .44-3الداخلً للصفحة الٌمٌن وٌبٌن الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحديد مكن التحرير )القص( -ك
ٌحدد مكان التحرٌر للصفحة أو لصفحتٌن متقابلتٌن بوضع إشارة فً أعلى وخارج  

 متقابلتٌن .( شكل ومكان إشارة التحرٌر لصفحتٌن 44-3الزواٌا األربع وٌبٌن الشكل )

 عناصر الغالف وقياساتو  3-5
تختلؾ أشكال األؼلفة وقٌاساتها باختالؾ نوع المطبوعة . وقٌاس الؽالؾ ٌتبع قٌاس  

 الصفحة ، إذ أن له الطول والعرض نفسٌهما للصفحة .

 أجزاء وعناصر الغالف  3-5-4
 ٌتكون الؽالؾ من ثالثة أجزاء وهً األتً :

 الجزء األمامً -أ

جموعة من العناصر تشٌر إلى اسم الكتاب ، مصفوفاً ببنط كبٌر وممٌز ، ٌتضمن م 

كذلك ٌذكر فٌه اسم مإلفه وسنة التؤلٌؾ أحٌانا ورقم الطبعة ، وقد ٌحتوي هذا الجزء على 

 صور وشعارات وقد ٌكون ابٌضاً أو ملوناً .

  ٌجٍٍ يكبٌ انطً وانزحشٌش نصفحزٍٍ يزمبثهزٍٍ (11-3انشكم ) 
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 كعب الكتاب -ب

بعة ، وٌزداد ارتفاع كعب وفٌه ٌتكرر ذكر اسم الكتاب والمإلؾ وسنة التؤلٌؾ ورقم الط

 الكتاب بازدٌاد عدد صفحاته أو بازدٌاد سمك ورق الكتاب .

 الجزء الخلفً -ج

الؽالؾ  قد ٌكون ابٌضاً أو مطبوعاً بؤحد األلوان وقد ٌتضمن صورة مشتركة بٌن أجزاء 

. 

 قياس الغالف   3-5-1
فحة مضروباً تستطٌع أن تستخرج قٌاس الؽالؾ المجلد آلٌا بمعرفة قٌاس عرض الص 

 باثنٌن وٌضاؾ إلٌه ارتفاع كعب الكتاب .

 
 مثال :

( سم وكان ارتفاع كعب الكتاب 24×  17إذا كان قٌاس صفحة الكتاب بعد التحرٌر )

 ( سم .1ٌساوي )

 نتبع الخطوات اآلتٌة الستخراج قٌاس ؼالؾ المطبوعة :

بق الطبع سم وهو عرض ط 35سم =  1سم + ارتفاع كعب الكتاب  34=  2× سم  17

للؽالؾ ، وأما ارتفاع الؽالؾ فٌبقى كما هو دون تؽٌٌر ، لٌصبح قٌاس طبق الطبع للؽالؾ 

 ( سم .24×  35)

 ( أجزاء الؽالؾ الثالثة وعناصرها .45-3وٌبٌن الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  وػُبصش انغالفٌجٍٍ اجضاء  (15-3انشكم )  
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 أسئمة الفصل الثالث
 -عمل مايمي: -1

 تأخذ الحروف العربية أكثر من شكاًل وموقعًا . -أ
 تعد العناوين الخطية )اليدوية( من العناصر الميمة لمصحف والمجالت . -ب

 اشرح المبادئ التي اعتمدت عمييا المقاسات الثالث العالمية لمورق . -2
 ي تتضمنيا الصفحات التمييدية .عدد أنواع الصفحات الت -3
ما الفرق بين طريقة روزاريفو وطريقة فان دي كريف من حيث تحديد نسبة  -4

 البياض بين اليوامش ؟
 بماذا تتميز صفحات المجالت عن صفحات الصحف ؟ -5
 ما الخصائص التي وفرتيا أجيزة الصف الحديثة لمحروف بشكل عام ؟ -6
سم( نسبة األجزاء 28× سم 21رقة قياس )استخرج بوساطة الرسم عمى و  -7

المطبوعة إلى نسبة األجزاء غير المطبوعة ألنواع المطبوعات الثالث , إذا 
 عممت أن :

  1351معامل المطبوعة األولى ىو  -أ
 13717معامل المطبوعة الثانية ىو  -ب
 13866معامل المطبوعة الثالثة ىو  -ج

 عدد أجزاء الغالف وعناصر كل جزء ؟ -8
سم ,  135سم وارتفاع كعب الكتاب  18إذا عممت أن عرض صفحة المطبوعة  -9

 احسب قياس طبق الغالف الالزم لتمك المطبوعة ؟
 ؟إذا طمب منك تنفيذ كتاب , ما المواصفات التي ستختارىا لذلك الكتاب  -11

 ومن أي الصفحات سيتكون , اذكرىا بالترتيب ؟
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 التصوير والمونتاج
 

من قسمً التصمٌم والصؾ الضوبً  ٌتم فً هذه المرحلة معالجة األصول الواردة

وتحوٌلها إلى الشكل المناسب لعملٌة الطباعة ، وٌختلؾ ذلك الشكل باختالؾ نوع الطباعة ففً 

( ، وفً Plateحالة الطباعة الملساء )االوفسٌت( مثالً ٌتم تحوٌل األصول إلى ألواح طباعٌة )

أما فً حالة الطباعة  (Cylinder)تجهٌز ما ٌسمى باالسطوانة  فٌها حالة الطباعة الؽابرة ٌتم

المسامٌة )الحرٌرٌة( ٌتم نقل المادة الطباعٌة التً ٌحتوي علٌها األصل إلى الشاشة الحرٌرٌة ، 

 ان ناخذها بنظرولكل نوع من أنواع الطباعة السابقة الذكر مواصفات واعتبارات خاصة ٌجب 

د الرؼبة فً طباعة صورة ما عند تجهٌز الوسٌط الطباعً المناسب ، فمثالً عن باالعتبار

وباستخدام أنظمة الطباعة الثالثة ، سنالحظ إن هناك اختالفاً فً شكل نقطة الشبك وفً عدد 

 النقاط فً االنج المربع الواحد فً كل نظام .

فما المقصود بالمونتاج ؟ وما المراحل التً تمر بها عملٌة التصوٌر والمونتاج ؟ وما  

 ؟ هذا ما ستتعرؾ علٌه فً هذا الفصل .األدوات المستخدمة فٌها 

 
 تصنيف أصول المطبوعات   1-4

المقصود باألصول تلك األعمال التً تصل إلى قسم التصوٌر والمونتاج من قسمً  

التصمٌم والصؾ الضوبً ، فقد تكون األصول عبارة عن مادة مطبوعة على ورق عادي 

ق حساس )البروماٌد( ، ومع تقدم بوساطة طابعات اللٌزر ، أو قد تكون مطبوعة على ور

( المتصلة بؤجهزة Image setterوتطور التكنولوجٌا نتٌجة لظهور وحدات التصوٌر )

الحاسوب أصبح باإلمكان إرسال أصول على شكل أفالم )موجبة أو سالبة( متضمنة عناصر 

 الصفحة جمٌعها .

شكلها أو طرٌقة ٌقوم قسم التصوٌر والمونتاج بعد استالم تلك األصول مهما كان  

إخراجها ، بتجهٌز السطح الطباعً ، الذي ٌتناسب مع نوع الطباعة التً تستخدم لطباعة هذه 

األصول ، وٌتم التعامل مع هذه األصول بعناٌة ودقة فابقتٌن ، وعادة ال ٌجري علٌها أي تعدٌل 

حل العمل مباشر ، وإذا كان البد من إجراء بعض التعدٌالت فٌفضل إجراإها فً أثناء مرا

بسٌطة ، وأما إذا كان التعدٌل ٌحتاج  الالحقة )على األفالم( وبخاصة إذا كانت تلك التعدٌالت

إلى معالجة كبٌرة ، فٌفضل إعادة األصل إلى القسم الذي جاء منه إلجراء التعدٌل المطلوب 

 )كوجود صورة فً موقع خطؤ( .

 تصنؾ األصول إلى أنواع عدة من حٌث :
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 الشفافية -1-4-4
 تصنؾ األصول من حٌث الشفافٌة إلى ثالث أنواع هً : 

 أصول شفافة -ا

 األصول التً تسمح للضوء بالنفاذ من خاللها ، مثل األفالم )الموجبة والسالبة( .

 أصول قاتمة -ب

 األصول التً ال تسمح للضوء بالنفاذ من خاللها مثل األصول الورقٌة . 

 

 األبعاد  1-4-1
 ألبعاد إلى نوعٌن هً :تصنؾ األصول من حٌث ا

 أصول ذات بعدٌن : األصول التً لها بعدان فقط وهً الطول والعرض . -أ

أصول مجسمة : األصول التً لها ثالثة أبعاد )الطول والعرض واالرتفاع( التً تكون  -ب

 ذات قٌمة فنٌة وتراثٌة عالٌة وال ٌمكن نزعها مثل الموسوعات والكتب القدٌمة .

 

 المونيةالكثافة   1-4-3
 وأٌضا ٌمكن تصنٌؾ األصول إلى نوعٌن هً :

 أصول خطٌة - أ

تحتوي هذه األصول على كثافة لونٌة واحدة ، وٌمكن أن تكون على شكل نصوص أو 

( وفً هذه الرسوم ٌمكن الحصول على التباٌن فً درجة اللون Line Artصور خطٌة )

 الواحد بإحدى الطرٌقتٌن :

مسافة بٌن الخطوط المرسومة ، فعند رسمك خطٌن عن طرٌق التباٌن فً ال :األولى 

متالصقٌن تحصل على تؤثٌر لونً قاتم ، أما عند رسمك خطٌن متباعدٌن فؤنك تحصل على 

 تؤثٌر لونً فاتح .

تتلخص برسم التؤثٌر اللونً القاتم بؤقالم ذات رأس عرٌض والمناطق ذات التؤثٌر  :الثانٌة 

( الذي ٌبٌن طرق الحصول 1-4)رفٌع( انظر الشكل )اللونً الفاتح بؤقالم ذات رأس مدبب 

 على التباٌن لألصول الخطٌة .
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 ويمكن استخدام كال 
 
 
 

الطرٌقتٌن فً العمل الواحد ، وٌمكن أن 

تكون هذه األصول ملونة ، وقد تنفذ على 

طبقات قاتمة مثل األوراق أو على طبقات 

ل شفافة مثل الشرابح البالستٌكٌة وٌبٌن الشك

 ( أصال ذا خطوط .4-2)

 
 أصول ذات كثافات ظمية - ب

ٌحتوي هذا النوع من األصول على ألوان ذات كثافات لونٌة متدرجة قد تصل فً حدها 

( تدرجاً لونٌاً للون الواحد . وٌكون اللون فً تلك الدرجة بؤعلى قٌمة 256األقصى إلى )

لونٌة وٌظهر بلون ابٌض . وٌمكن لونٌة له ، وإذا كان صفراً فٌبقى ذلك انه بؤقل قٌمة 

الحصول على التباٌن فً اللون الواحد عن طرٌق وجود أكثر من درجة باللون نفسه إذ 

تظهر األلوان ذات القٌم العالٌة بؤلوان داكنة واأللوان التً تظهر بكثافات لونٌة قلٌلة ٌكون 

رق للحدٌث عن تدرج اللون فٌها باهتاً )فاتحاً( . وإلٌضاح المزٌد عن هذه الفكرة سنتط

( وستالحظ فً هذا التدرج إن المنطقة التً تحتوي على Gray Scaleاللون الرمادي )

%( وتقابل هذه القٌمة العظمى من 100أعلى كثافة لونٌة ستكون درجة الكثافة اللونٌة فٌها )

التً اللون المناطق اللونٌة الداكنة فً األصول ذات الكثافة اللونٌة المتصلة ، والمنطقة 

تتساوى فٌها كمٌة اللونٌن األسود واألبٌض على التدرج الرمادي ، تقابل المناطق ذات 

الكثافات اللونٌة المتوسطة فً األصل وأما تلك المناطق التً تحتوي على اقل قٌمة للون 

( تدرج 3-4التدرج ، تقابل المناطق اللونٌة الباهتة على األصل . وٌبٌن الشكل ) األسود فً

 لرمادي .اللون ا

  سجخ انزجبٌٍ فً حبنخ االصىل انخطٍخطشٌمخ انحصىل ػهى د (4-1انشكم ) 

(ٌجٍٍ اصال  راد خطىط1-1انشكم )   
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 وقد قسم فنٌو التصوٌر األصول ذات الكثافة اللونٌة المتصلة إلى المناطق اآلتٌة: 

( : المناطق األقل كثافة فً األصل )المناطق High lightمنطقة الظل الناصع )  -

 البٌضاء( التً تقوم بعكس الجزء األكبر من الضوء الساقط عند التصوٌر .

( : تمثل المناطق الرمادٌة التً تتوسط اللونٌن Middetoneسط )منطقة الظل المتو -

 األبٌض واألسود وتقوم بعكس الضوء الساقط علٌها بدرجة متوسطة .

( : األجزاء القاتمة من الصورة التً تمثل اللون األسود Shadowsمنطقة الظل القاتم ) -

 وتعكس اقل جزء من الضوء الساقط علٌها .

( فٌمثل الجزء األول من المنحنى 4-4ألجزاء بٌانٌاً كما فً الشكل )وٌمكن تمثٌل هذه ا 

مناطق الظل الناصع وٌمثل الجزء الثانً مناطق الظل المتوسط وٌمثل الجزء الثالث مناطق 

 الظل القاتم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( ٌجٍٍ رذسج انهىٌ انشيبدي3-1انشكم ) 

( ًٌثم اجضاء االصىل راد انكثبفخ انهىٍَخ انًزصهخ ثٍبٍَب  1-1انشكم )   
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إن فهم الرسم البٌانً أعاله هو الخطوة األولى لفهم هذا النوع من األصول وبالتالً  

عالجة هذه األصول بنجاح ، فالمحور السٌنً ٌمثل قٌم التعرٌض والمحور الصادي إمكانٌة م

ٌمثل قٌم الكثافة اللونٌة لألصل )اللون األسود( ، وعند تصوٌر هذا النوع من األصول ٌوضح 

الشبك التصوٌري بٌن العدسات والفلم المراد استقبال الصورة علٌه ، وتقوم مناطق الظل 

كبر من الضوء الساقط على الصورة عند التصوٌر ، لتمر هذه الناصع بعكس الجزء األ

اإلضاءة المنعكسة عبر العدسة والشبك لتستقر على الفلم ، وبذلك تتكون على الفلم السلبً 

مجموعة من النقاط الشبكٌة تتناسب طردٌاً مع كمٌة الضوء المنعكس عن األصول ، وتقوم 

الساقط فً إثناء التصوٌر بكمٌة متوسطة ،  مناطق الظل المتوسط فً الصورة بعكس الضوء

لتمر عبر العدسة والشبك ولتستقر على الفلم ، وكذلك األمر بالنسبة لمناطق الظل القاتم التً 

تعكس كمٌة قلٌلة من الضوء الساقط ، وبذلك تتكون على الفلم السلبً مجموعة من النقاط 

 ( هذه العملٌة .5-4الشبكٌة القلٌلة ، وٌبٌن الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( اَؼكبط االشؼخ انغبلطخ ػهى اَىاع انظالل انًخزهفخ انًكىَخ 5-1انشكم ) 

 نالصم
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 تتؤثر عملٌة التصوٌر هذه بالمتؽٌرات اآلتٌة :

البعد الشبكً : وهً المسافة بٌن الشبك التصوٌري والفلم الحساس فكلما قلت المسافة  -

كانت النقاط على الفلم السلبً أدق واصؽر ، وكلما زادت المسافة زاد حجم نقاط الشبك 

. 

فتحة العدسة التً تقع عادة خلؾ العدسة ( : هً قطر Diaphragmفتحة العدسة ) -

وتكون على شكل قطع دابرٌة متداخلة فٌما بٌنها وتتحكم هذه الفتحة بكمٌة اإلضاءة التً 

تسقط على الفلم لتشكل الصورة التً تكون منعكسة عن األصل وٌتناسب حجم فتحة 

زاد حجم الفتحة العدسة طردٌاً مع كمٌة اإلضاءة التً تنفذ عبر الفتحة إلى الفلم فكلما 

 زادت كمٌة اإلضاءة الداخلة والعكس صحٌح .

 كمية الضوء الساقطة عمى الفمم  1-4-1
 وتتؤثر هذه الكمٌة باالتً :

 شدة الضوء  - أ

 التً تعتمد بدورها على نوع مصباح اإلضاءة المستخدم .

 نوع األصل -ب

 تعتمد قدرته على عكس الضوء الساقط على اآلتً : 

الموجود علٌه األصل : فإذا كان الورق مصقوالً )جالسٌه( فؤنه نوع خامة الورق  -

ٌمتلك قدرة عالٌة على عكس الضوء الساقط ، أما إذا كان الورق خشناً فؤن قدرته على 

 عكس الضوء تكون متوسطة .

التباٌن والتناسق لألصل : بمعنى إن ٌكون الفرق واضحاً بٌن تلك المناطق القاتمة  -

. وبمعنى آخر أن تكون مناطق الظل الناصع شدٌد البٌاض  والناصعة على األصل

مقارنة مع مناطق الظل القاتم التً ٌنبؽً أن تكون شدٌدة السواد إضافة إلى احتواء 

األصل على درجات متوسطة لتضفً على األصل التناسق الجٌد بٌن مناطق الظل 

 الناصعة والقاتمة وبالتالً إعطاء الصورة الجمالٌة المطلوبة .
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 لون األصل 1-4-5
 تصنؾ األصول من حٌث األلوان إلى اآلتً : 

 أصول ذات لون واحد - أ

ٌفضل عادة معالجة األصول ذات اللون األسود أو األحمر ، الن هذه األلوان 

تمتلك قدرة عالٌة على امتصاص الضوء الساقط علٌها مقارنة مع األلوان األخرى ، 

متاز بالقدرة السٌبة على امتصاص أو عكس كاألصفر )الذهبً( أو األزرق التً ت

 الضوء الساقط علٌها ، ولذلك نجد إن تصوٌر هذا النوع من األصول متعذر جداً .

 أصول ملونة -ب

 أصول تحتوي على أكثر من لون . 

 
 خطوات اإلخراج الورقي والمونتاج الفممي لصفحة واحدة  1-1

 فحة واحدة بمراحل عدة هً :ٌمر تنفٌذ اإلخراج الورقً والمونتاج الفلمً لص 

 اإلخراج الورقي  1-1-4
استخدمت هذه العملٌة بشكل واسع منذ بداٌة اكتشاؾ طباعة االوفسٌت واستخدام أجهزة  

الصؾ الضوبً وااللكترونً )الحاسوب( وتسخٌره لخدمة عملٌة الطباعة . وقد كانت المخارج 

ٌبه فً صندوق مؽلق بداخل آلة ٌتم لهذه العملٌة عبارة عن رول ورقً حساس للضوء ٌتم ترك

بوساطتها تعرٌضه بالضوء ، مما ٌترك أثرا كتابٌاً على ذلك الفلم بعد القٌام بعملٌة التظهٌر له . 

وكانت تمتاز فترة استخدام الرول الورقً بمحدودٌة تنفٌذ عملٌات التنسٌق والتصمٌم للعمل . 

النصوص والخطوط ترسل أحٌانا إلى فبعد أن ٌتم تظهٌر الرول الورقً الحساس والمتضمن 

قسم التصوٌر والمونتاج لتنفٌذ عملٌة اإلخراج الورقً وقد تختلؾ طرٌقة التنفٌذ هنا من عمل 

آلخر . ففً األعمال التً تحتوي على عناصر أو تصامٌم ثابتة كالصفحة األولى للصحٌفة التً 

ن عملٌة تنظٌم النصوص ولصق حاجة إلى تؽٌٌره ، فؤ هناك ستٌٌكون فٌها التصمٌم جاهزاً ول

عناصر الصفحة )النصوص ، العناوٌن الربٌسة والفرعٌة ...( ٌتم بوقت قٌاسً ، أما صفحاتها 

الداخلٌة فتؤخذ عادة تصمٌمات تتؽٌر بتؽٌر المادة المراد طباعتها ، وقد تنقسم الصفحات إلى 

كبٌرة )الرسمٌة( وٌبٌن القطع ال أكثر من عمود وقد تصل إلى ثمانٌة فً صفحات الصحٌفة ذات

 ( نماذج مختلفة من التصحٌحات الثابتة لصفحات كتب ومجالت وصحؾ.6-4الشكل )
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سبق أن تعلمت فً فصل الصؾ واإلخراج الشروط والمبادئ الخاصة باإلخراج  

الورقً وفً هذا الفصل سٌتم التركٌز على مراحل تنفٌذ اإلخراج الورقً ، سواء كان المخرج 

 كل رول ورقً أو على شكل ورق منفصل مطبوعا بوساطة طابعات اللٌزر .للمطبوعة على ش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌتم تنفٌذ اإلخراج الورقً ألنواع المطبوعات المختلفة فً مراحل عدة هً :

تجهٌز مخطط العمل )ورق الماكٌت( ، وتبدأ مرحلة اإلخراج الورقً إلحدى  - أ

حات النصوص والصور المطبوعات برسم مخطط ٌحدد فٌه إحداثٌات وقٌاس مسا

والعناوٌن والخطوط وأي عناصر إضافٌة ، وهنا ٌستعان بورق الملٌمترات أو الورق 

العادي شرٌطة وضع جالتٌن مقسم إلى ملمترات أسفل الورقة ، إلعطاء فنً اإلخراج 

 إمكانٌة تثبٌت النصوص والصور ورسم الخطوط واإلطارات بدقة متناهٌة .

المونتاج المضٌبة التً توفر لفنً اإلخراج مزٌداً من الرإٌة  تثبٌت المخطط فوق طاولة -ب

 إثناء تنفٌذ عملٌة اإلخراج الورقً .

تثبٌت ولصق عناصر الصفحة من النصوص ورسم الخطوط وإطارات الصور  -ج

مستخدما أقالم تحبٌر خاصة لهذه الؽاٌة ، وعادة ٌترك مكان الصورة فارؼاً لٌتم 

 إضافتها على الفلم مباشرة .

وضع عالمات )الطً ، والتحرٌر( التً تعد إشارات إرشادٌة تساعد فنً مونتاج الفلم فً  -د

ون األبٌض لأثناء تشكٌل المالزم وللحصول على طباعة )وجه وظهر( لملزمة بال

بالشكل الدقٌق . أما فً حالة الطباعة الملونة فتوضع عالمات إضافٌة وواللون األسود 

بعض بصورة دقٌقة جداً الٌق األلوان الطباعٌة فوق بعضها تسهل على فنً الطباعة تطب

 ، والجدٌر بالذكر إن جمٌع العالمات أو اإلشارات توضع خارج حدود الصفحة .

( ٌجٍٍ رصًًٍبد نصفحبد يخزهفخ6-1م ) انشك  
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 عممية المونتاج الفممي  1-1-1
تؤتً هذه العملٌة بعد إتمام عملٌة اإلخراج الورقً لصفحات المطبوعة إذ ٌتم إنتاج أفالم  

 تخدام آالت التصوٌر المختلفة . )موجبة أو سالبة( باس

إن عملٌة المونتاج الفلمً من أهم مراحل اإلنتاج الطباعً بوساطتها ٌتم تحدٌد مكان محتوٌات 

 الصفحة الواحدة . وكما فً اإلخراج الورقً فؤن عملٌة المونتاج الفلمً تمر بمراحل عدة هً :

حدة محدداً فٌها قٌاس رسم المخطط بعدد الصفحات التً ستتشكل منها الملزمة الوا - أ

الصفحة ومساحة الطبع للصفحة وأماكن الطً والقص . وقد تتكون الملزمة من أربع أو 

ثمانً صفحات ... وٌمكن رسم ذلك المخطط أما على ورق أو على جالتٌن شفاؾ ، 

 مستعٌناً بجالتٌنٌة ملٌمترات وطاولة مونتاج مضٌبة .

تبدأ بعد ذلك عملٌة تثبٌت األفالم التً تمثل بعد ذلك ٌوضع جالتٌن آخر فوق المخطط ل -ب

 ترتٌباً ٌضمن تسلسل صفحات الملزمة بعد طٌها  هابٌترتٌتم صفحات المطبوعة ، بحٌث 

تثبٌت الصور التً جهزت كفلم فً مكانها وبداخل المساحة المتروكة لها مسبقا فً أثناء  -ج

نصوص الخراج الٌدوي بان تنفٌذ اإلخراج الورقً ، وتمتاز هذه العملٌة عن عملٌة اإل

وعناصر الصفحة األخرى تكون ؼٌر مقروءة ومعكوسة فً أثناء عملٌة المونتاج 

 الفلمً )وٌكون الوجه الحساس لألعلى( .

ٌعاد رسم عالمات وإشارات التعٌٌر التً رسمت على المخطط فوق الجالتٌن المثبت  -د

باإلضاءة ، وترسم هذه  علٌه األفالم حتى تظهر على السطح الطباعً بعد تعرٌضه

العالمات واإلشارات ، باستخدام أقالم التحبٌر وبخطوط رفٌعة وبؤطوال ال تتجاوز 

قلٌل من قطع األفالم ، التً  السنتمترٌن ، وٌفضل فً أثناء هذه العملٌة التعامل مع عدد

 تتشكل منها الصفحة الواحدة بهدؾ زٌادة الدقة وإظهارها كصفحة ؼٌر مجمعة .

 

 محمولة حول عممية المونتاج الفممي :أمثمة 
 مثال :

( سم لورقة مراسالت مدرسٌة تحتوي على 29,7×21إذا علمت ان قٌاس ورق الطباعة هو )

 اسمها باللؽة العربٌة وشعارها وعنوانها ، فما خطوات تنفٌذ المونتاج الفلمً لهذا العمل .

 خطوات العمل

 تجهٌز مخطط العمل: -أ

عة على قطعة من الورق آو قطعة من الجالتٌن شرٌطة توفر رسم قٌاس ورق الطبا -

 جالتٌن الملٌمترات أسفل منها .
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اعة وٌبعد رسم خط مسكة الملقط الذي ٌرسم بشكل مواز لخط القاعدة لقٌاس ورق الطب -

 عنه المسافة المطلوبة 

رسم خط المنتصؾ لقٌاس ورق الطباعة  -

بحٌث ٌتقاطع مع خط مسكة الملقط ، 

( نتٌجة تنفٌذ 7-4لشكل )وٌبٌن ا

 الخطوات السابقة .

رسم أشكاال مستطٌلة تمثل األبعاد  -ب

الحقٌقٌة لمحتوٌات العمل من نصوص 

أو صفوؾ أو خطوط مع األخذ 

باالعتبار مواقع هذه الكتل ، إذ ترسم 

بحسب الهوامش المطلوبة . انظر الشكل 

 ( الذي ٌبٌن مخطط العمل كامالً .4-8)

ٌنٌة المونتاج فوق المخطط تثبٌت جالت -ج

بوساطة المواد الالصقة بحٌث تنطبق 

حافتها السفلى على خط مسكة الملقط 

شرٌطة أن ٌكون قٌاس قطعة الجالتٌن المستخدم اكبر من قٌاس ورق العمل ، ثم ثبت 

محتوٌات الصفحة باالستعانة بالمخطط وبخطوط الملمترات بحٌث ٌكون الوجه الحساس 

 ( الذي ٌبٌن نتٌجة هذه العملٌة .9-4. انظر الشكل )للفلم إلى األعلى 

رسم عالمات القص وعالمة منتصؾ قٌاس ورق الطباعة بوساطة قلم التحبٌر على  -د

 ( .10-4جالتٌنٌة المونتاج ، لتحصل على الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 

رجهٍض يخطط انؼًم( 7-1انشكم )   

(شكم يخطط انؼًم كبيال  8-1انشكم )   

  ( انُزٍجخ انُهبئٍخ نهًىَزبج40-1انشكم )   ( رثجٍذ جالرٍُخ انًىَزبج9-1انشكم )   ( رثجٍذ جالرٍُخ انًىَزبج9-1انشكم ) 
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 مثال :

 بقة .خطوات تنفٌذ عملٌة المونتاج لمؽلؾ رسابل لورقة المراسالت المدرسٌة السا

 تجهٌز مخطط العمل : - أ

 ( سم وهو قٌاس المؽلؾ .23×11رسم قٌاس ورقة الطباعة بقٌاس ) -

رسم خط مسكة الملقط الذي ٌرسم بشكل مواٍز لخط  -

القاعدة لقٌاس ورق الطباعة وٌبعد عنه المسافة 

 المطلوبة .

رسم خط المنتصؾ لقٌاس ورق الطباعة بحٌث ٌتقاطع  -

لك تحصل على الشكل مع خط مسكة الملقط ، وبذ

 ( الذي ٌبٌن نتٌجة تنفٌذ هذه الخطوات .4-11)

 
رسم أشكاال مستطٌلة تمثل األبعاد الحقٌقٌة  -ب

لمحتوٌات العمل من نصوص أو صور أو خطوط مع األخذ باالعتبار مواقع هذه الكتل 

( الذي 12-4، إذ ٌجب رسمها وفق الهوامش المطلوبة وبذلك تحصل على الشكل )

 ل مخطط العمل لمؽلؾ الرسابل .ٌبٌن شك

 

 تثبٌت جالتٌنٌة المونتاج فوق المخطط بوساطة المواد الالصقة . بحٌث تنطبق حافتها  -ج

 السفلى على خط مسكة الملقط شرٌطة أن ٌكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٌجٍٍ َزٍجخ انخطىح )أ(44-1انشكم )   

( ٌجٍٍ َزٍجخ انطىح )ة(41-1انشكم )   
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قٌاس قطعة الجالتٌن المستخدم اكبر من قٌاس ورق العمل ، ثم ثبت محتوٌات الصفحة 

ط وبخطوط الملمترات بحٌث ٌكون وجهها الحساس إلى األعلى ، مستعٌناً بالمخط

 ( الذي ٌبٌن نتٌجة هذه العملٌة .13-4وبذلك تحصل على الشكل )

 
رسم عالمات القص وعالمة منتصؾ قٌاس ورق الطباعة بوساطة فلم التحبٌر على  -د

 ( .14-4جالتٌن المونتاج ، لتحصل على الشكل )

 

 

 
 
 

  ( ٌجٍٍ َزٍجخ انخطىح ) ج (43-1انشكم ) 

( ٌجٍٍ َزٍجخ انخطىح ) د (41-1انشكم )   
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 مثال :

( سم علماً إن قٌاس 9×  5,5( قٌاسها )Visit Cardمونتاج فلمً لبطاقة زٌارة )خطوات تنفٌذ 

 ( سم .20×14ورق الطباعة )

 خطوات العمل :

 تجهٌز مخطط العمل:  - أ

رسم قٌاس ورقة الطباعة  -

وخط مسكة الملقط وخط 

المنتصؾ لتحصل على 

 ( .15-4الشكل )

 

 

رق الطباعة الذي سٌنفذ علٌه ٌتم نظراً لصؽر قٌاس العمل المطلوب مقارنة مع قٌاس و-ب

تكرٌر اكبر عدد ممكن من قٌاس العمل على قٌاس ورق الطباعة ألسباب اقتصادٌة 

تقتضً استؽالل اكبر قدر ممكن من قٌاس ورق الطباعة ، وقد ٌسؤل البعض لماذا 

 جعلنا قٌاس ورق الطباعة فً هذا المثال اكبر من قٌاس العمل المطلوب ؟

 

 :الجواب  

اس العمل اصؽر من أن تستوعبه آالت طباعة االوفسٌت ، هذا من جهة ومن جهة الن قٌ

أخرى ٌمكن استخدام الطرٌقة نفسها لتقلٌل الزمن الالزم لطباعة الكمٌة المطلوبة ، فإذا كانت 

( نسخة هو 10,000هذه الكمٌة كبٌرة فً العدد وعلى افتراض أن الزمن الالزم لطباعة )

الطرٌقة وبنفس باعتها بشكل نسخ منفردة ، أما إذا تمت طباعتها ساعة واحدة ، إذا تمت ط

السابقة )أربع نسخ معاً على ورقة الطباعة الواحدة( فؤن الزمن الالزم فً هذه الحالة هو ربع 

ساعة تقرٌباً . لذلك نجد إن هذه الطرٌقة تستخدم اٌضا لتقلٌل زمن الطباعة ، ولذا فؤن شكل 

 ( .16-4المخطط سٌصبح كما فً الشكل )

 

 

 

 

  (4( ٌجٍٍ َزٍجخ انخطىح سلى )45-1انشكم ) 
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حدة من المنتصؾ فقط من كل جهة وبذلك تكون البطاقات ٌفضل البعض أجراء عملٌة قص وا

 متالصقة من المنتصؾ من كال الجهتٌن األفقٌة والعمودٌة وبدون هوامش تفصلها .

تثبٌت جالتٌنة المونتاج فوق المخطط بوساطة المواد ألالصقة بحٌث تنطبق حافتها السفلى على  -ج

ن المستخدم اكبر من قٌاس ورق العمل الملقط شرٌطة أن ٌكون قٌاس قطعة الجالتٌ ةخط مسك

، ثم تثبٌت محتوٌات ورق الطباعة من أفالم بطاقات الزٌارة مستعٌناً بالمخطط وبخطوط 

 ( 17-4الملٌمترات وعلى أن ٌكون وجه األفالم الحساس إلى األعلى ، لتحصل على الشكل )

 
 
 
 
 
 
 

طة قسم التحبٌر على جالتٌن رسم عالمات القص وعالمة منتصؾ قٌاس ورق الطباعة بوسا -د

 ( .18-4المونتاج ، لتحصل على الشكل )

 
 
 
 
. 
 

( ٌجٍٍ َزٍجخ ركشاس اسثغ ثطبلبد داخم لٍبط وسق انطجبػخ46-1انشكم )   

  (1سلى ) ( ٌجٍٍ َزٍجخ انخطىح47-1انشكم ) 

( ٌجٍٍ َزٍجخ يىَزبج ثطبلخ انضٌبسح48-1انشكم )   
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الخطوات المستعملة فً األمثلة السابقة هً أساس أي عملٌة مونتاج ، وٌختلؾ قٌاس ورق 

الطباعة من عمل إلى أخر ، نتٌجة الختالؾ قٌاسات األعمال نفسها من جهة ، وعدد النسخ 

، وبحسب آله الطباعة التً سٌنفذ علٌها العمل ، وٌختلؾ عن  المطلوب طباعتها من جهة أخرى

األمثلة السابقة شكل العمل نفسه فإذا كان العمل عبارة عن مطوٌات أو مالزم فٌمكن اعتماد 

ختالؾ فً طبٌعة تشكٌل الملزمة التً تنشؤ عن طرٌق طً الورق االاألسس السابقة نفسها مع 

زمة لتشكٌل الملزمة وكذلك لالل على مواقع الطً ابنظام معٌن ، وسٌحتوي مخطط هذا العم

تطرق إلى شرح مونتاج ناألمر بالنسبة إلى سابر األعمال التجارٌة المختلفة ، وعلى أٌة حال س

 األعمال التجارٌة المختلفة بشًء من التفصٌل فً المواضٌع القادمة .

 
 مراحل إنتاج الفمم الطباعي  1-3

المونتاج الفلمً لملزمة ما وهً معلومات الشك إنها مهمة  لقد شرحنا طرٌقة تنفٌذ عملٌة 

، إال أن تعرؾ مراحل اإلنتاج لذلك الفلم ٌزٌد من أهمٌة تلك المعلومات ، وٌسهل علٌك التعامل 

 مع الفلم بسهولة وكؤي عملٌة إنتاج فؤن عملٌة إنتاج الفلم تمر بمراحل عدة هً :

 التصوير  1-3-4
فالم )الموجبة والسالبة( تثبت على المخطط ، والسإال هنا من لقد تعلمت سابقاً إن األ 

 أٌن حصلت علٌه ؟ الجواب بسٌط وهو إحضار الصفحات التً تم إخراجها ورقٌاً إلى ؼرفة
التصوٌر التً تحتوي على آالت تصوٌر خاصة باإلنتاج الطباعً ، ولها إمكانٌة التكبٌر أو 

 التصؽٌر لتحوٌل تلك الصفحات إلى أفالم .

وتعتمد إمكانٌة التصؽٌر والتكبٌر على قدرة العدسات التً زودت بها اآللة وعلى قٌاس  

األصل )الصفحة( وقٌاس الفلم المتوفر . إن تعرٌض الفلم لإلضاءة من قبل آلة التصوٌر ٌترك 

( ومن المعروؾ إن الرابطة Ag Brأثرا فً مادة الفلم الحساسة التً ٌرمز لها كٌمٌابٌاً )

التً تربط عنصري الفضة والبروم هً  الرابطة األٌونٌة فعند التعرض لإلضاءة فان  الكٌمٌابٌة

الرابطة األٌونٌة  التً تربط ذرات عناصر المادة الحساسة تتكسر وتبقى الذرات التً لم 

 تتعرض لإلضاءة على حالها وبذلك ٌحصل التفاعل أالٌونً .

Ag Br + e
-
             Ag

+
 + Br

-
                                                     

ولو حاولت تدقٌق النظر فً الفلم بعد إخراجه من آلة التصوٌر لرإٌة نتٌجة التصوٌر  

لتعذر ذلك الن الصورة فً هذه الحالة ٌطلق علٌها اسم الصورة الكامنة التً ال ٌمكن رإٌتها إال 

 بعد تظهٌر الفلم ، وهً المرحلة الثانٌة .
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 الجة األفالممع  1-3-1
ٌمكن تنفٌذ هذه المرحلة ٌدوٌاً أو آلٌا وفً هذه المرحلة ٌتم إٌضاح الصورة على الفلم  

 وتمر هذه العملٌة بالمراحل اآلتٌة :

 ( Developerمرحمة التظيير ) - أ
ٌحتوي سابل اإلظهار على مجموعة هابلة من االلكترونٌات الكهربابٌة سالبة 

الفضة الموجبة إلى معدن بحسب التفاعل الكٌمٌابً  الشحنة التً تقوم بتحوٌل اٌونات

 األتً :

Ag   ضعف المادة المؤكسدة + )معدن(
+
 + e

-
           Ag 

 (Fixerمرحمة التثبيت ) -ب
 وتهدؾ هذه العملٌة إلى األتً : 

 إٌقاؾ التفاعل الكٌمٌابً السابق )إٌقاؾ اسوداد الفلم( . -

 ترسٌب اٌونات البروم السالبة . -

 رسٌب ذرات برومٌد الفضة التً تتعرض لإلضاءة .ت -

وتجدر اإلشارة إلى حضر تعرٌض الفلم ألي إضاءة خارجٌة ما عدا ضوء 

( المستخدم فً إثناء عملٌة التصوٌر قبل نهاٌة هذه المرحلة ، Safe lightاألمان )

 ( تؤثٌر المادة الحساسة بالعملٌات السابقة .19-4وٌبٌن الشكل )

 
 
 
 
 
 

 

 حمة الغسيلمر  -ج
وتهدؾ هذه المرحلة إلى تنظٌؾ الفلم من الرواسب التً تكون عالقة على سطح 

 الفلم بوساطة ؼسله بالماء .

 

( ٌجٍٍ رأثش يبدح انفهى انحغبعخ ثؼًهٍبد انزصىٌش وانزظهٍش وانزثجٍذ49-1انشكم )   
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 التجفيـف -د
وهً المرحلة األخٌرة وتكون فً أجهزة معالجة األفالم على شكل هواء ساخن أما فً   

لتجؾ بفعل الهواء المحٌط حالة التظهٌر الٌدوي فٌمكن تعلٌق الفلم على حبال وتركها فترة 

وٌحظر تعرٌض الفلم ألي مصدر حراري ذي درجة حرارٌة عالٌة قد تإثر فً إبعاده 

تكون قد حصلت على الصورة السلبٌة  وتودي إلى انكماشه ومع نهاٌة هذه المرحلة

(Negative. لألصل المستخدم فً عملٌة التصوٌر ) 

 

 ( Correctionالتصحيـح )   1-3-3
لعملٌة إلى تصحٌح األخطاء الظاهرة على الفلم نتٌجة التصوٌر وٌمكن تهدؾ هذه ا 

( فتتم هذه العملٌة بطمس أو إخفاء جمٌع النقاط ؼٌر Negativeتنفٌذها على األفالم السلبٌة )

المرؼوب فً ظهورها على الفلم فً المراحل الالحقة ، وتنشؤ هذه النقاط نتٌجة عدم نظافة آلة 

اج حامل األصل( بصمات األصابع أو الرؼبة فً استبعاد بعض التصوٌر )العدسات ، زج

محتوٌات الفلم ، وتنفذ هذه العملٌة باستخدام مادة خاصة لهذا الؽرض تدعى مادة رتوش الفلم 

وهً مادة حمراء اللون داكنة تحل بالماء وتوضع على الفلم بوساطة فرشاة ألوان مابٌة ذات 

ساس منه حتى ٌسهل إزالة أي أخطاء فً أثناء التنفٌذ رأس رفٌع )مدبب( وعلى الوجه ؼٌر الح

كان ٌتم تؽطٌة بعض المناطق المطلوبة على الفلم وتزال هذه األخطاء بالقشط بوساطة المشرط 

 ، وٌمكن تمٌٌز الوجه الحساس للفلم بإحدى الطرق اآلتٌة :

 

 الوجه األكثر لمعاناً . - أ

 الوجه ؼٌر المقروء فً الؽالب .-ب

مشرط إذ ٌتم خدش )قشط( منطقة بعٌدة عن النص فالوجه الذي ٌخدش استخدام ال -ج

 )ٌقشط( هو الوجه الحساس .

تجهز مادة التصحٌح )الرتوش( بوضع قلٌل من هذه المادة فً كؤس صؽٌر ٌضاؾ إلٌها كمٌة 

مناسبة من الماء ثم ٌحرك المزٌج )المحلول( بالفرشاة لٌصبح متجانساً ، ثم ٌوضع الفلم المراد 

عملٌة تصحٌحه فوق طاولة مضٌبة على أن ٌكون الوجه الحساس مالمساً لزجاج الطاولة  إجراء

، وباستخدام الفرشاة ٌتم طمس جمٌع النقاط المراد استبعادها مع مراعاة الدقة فً أثناء العمل ، 

وإذا تم الطمس للنقاط المرؼوب فً ظهورها على الفلم بطرٌق الخطؤ ٌجري التعدٌل مباشرة 

 المشرط ، وٌمكن إزالة جمٌع مادة الرتوش عن الفلم عن طرٌق الؽسل بالماء . باستخدام
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 ( وتتم بالطريقة اآلتية :Positiveتصحيح األفالم الموجبة )
وهنا ال تستخدم مادة الرتوش المستخدمة فً األفالم السالبة الن أرضٌة هذا الفلم تكون  

ة بالمرور عبرها وبالتالً ظهورها على شفافة ووضع الرتوش فوقها ٌعنً عدم السماح لإلضاء

السطح الطباعً )الموجب( فإذا صادؾ وجود بعض الشوابب فانه ٌتم حذفها عن طرٌق قشطها 

أو حفها بالمشرط عن الوجه الحساس ، وٌجب أن تتوخى الدقة فً إثناء العمل خوفاً من حذؾ 

 بعض العناصر التً ترٌد ظهورها على السطح الطباعً. 

العملٌة عبارة عن تؽطٌة بعض النقاط الموجودة فً األجزاء الطباعٌة فٌتم ذلك إذا كانت  

وفق حجم النقاط المراد تصحٌحها فٌمكن أن تتم بوساطة فرشاة التصحٌح )الرتوش( المستخدمة 

فً حالة الفلم السلبً أو بقلم التحبٌر على الوجه ؼٌر الحساس وهو الوجه المقروء وتترك فترة 

قبل استكمال العمل ، أما إذا كانت العملٌة عبارة عن حذؾ بعض الشوابب من الزمن لتجؾ 

 فٌمكن استبعادها بقشطها )حفها( بالمشرط على الوجه الحساس من الفلم وبدقة متناهٌة .

 

 التحويل )العكس(  1-3-1
( إلى Negativeتهدؾ هذه المرحلة إلى تحوٌل )عكس( األفالم من الحالة السالبة ) 

هذه العملٌة  ٌتم( أو بالعكس من الحالة الموجبة إلى الحالة السالبة ، وPositiveجبة )الحالة المو

( التً تتوفر فً ؼرفة التصوٌر أو ؼرفة Contactبوساطة آلة التصوٌر أو جهاز العكس )

 اإلضاءة العادٌة وتتلخص هذه العملٌة باالتً :

ا وؼٌر ذلك من تحضٌر الجهاز للعمل المطلوب من حٌث كمٌة اإلضاءة وشدته 

وضع الفلم المراد عكسه )تحوٌله( فً الجهاز على أن ٌكون وجهه الحساس ٌالمتؽٌرات ثم 

لألسفل فً مواجهة الضوء ومن ثم ٌوضع فلم خام آخر مناسب فً قٌاسه نسبة لقٌاس األجزاء 

الطباعٌة )نصوص أو صور( على الفلم األصل وٌوضع هذا الفلم فوق الفلم األول )األصل( 

أن ٌكون الوجه الحساس لألسفل أٌضا ، ثم ٌعطً أمر التشؽٌل للجهاز وبعد انتهاء العمل  على

( 20-4ٌستخرج الفلم الخام لٌتم تظهٌره للحصول على الصورة المطلوبة وٌوضح الشكل )

 مراحل إنتاج األفالم الطباعٌة المختلفة .
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( يشاحم اَزبج االفالو انطجبػٍخ10-1انشكم )   
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 أسئمة الفصل الرابع
 
ا شارحًا احد الفروع في صنفت األصول إلى ثالثة مجموعات رئيسة , اذكرىا مع فروعي -1

 ؟كل مجموعة 
 ؟وضح طرق الحصول عمى التباين في األصول الخطية  -2

 ؟ما المقصود بتدرج المون الرمادي وما ىي الظروف التي أدت إلى إيجاده  -3
اشرح تأثير اإلضاءة وسائمي التظيير والتثبيت عمى الفمم عند إجراء عممية التصوير  -4

 ؟م والتظيير والتثبيت لمفم
 ؟ما األسباب التي تستدعي التصحيح )رتوش( لمفمم السمبي  -5
 ؟صنف عممية عكس األفالم من الحالة االيجابية إلى السمبية  -6
 ؟عدد مراحل إنتاج الفمم الطباعي بالترتيب  -7
 ؟ما العوامل التي تتحكم في عممية التكبير والتصغير عند إنتاج الفمم الطباعي  -8
 ؟ة التثبيت ما أىداف مرحم -9

 ؟عمل : يصبح الفمم شفافًا إذا وضع في سائل التثبيت مباشرة  -11
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 التجميـد
 

عملٌات إنتاج المطبوعات بؤنواعها المختلفة ، تتطلب تقدٌمها فً أفضل مظهر  ان

وأكمل وجه بما تنطوي علٌه من إبداعات وتذوق ٌضفً على المنتج الطباعً الشكل والمظهر 

ٌة وتعبٌرٌة للتدلٌل على مضمونه وأهمٌته ، فقد كانت عملٌة والحٌوٌة باإلضافة إلى صفات تؤثٌر

التجلٌد هً إحدى الوسابل التً تحقق ذلك إضافة إلى كونها الوسٌلة الفاعلة لحفظ المطبوعات . 

فهل تعرؾ ما المقصود بالتجلٌد ؟ وما أنواعه ؟ وهل تدرك أهمٌة العملٌة بالنسبة للمنتج 

؟ وما حصٌلة معلوماتك عن  التجلٌد ة التً تتضمنها عملٌةالعملٌات الفنٌهً الطباعً ؟ وما 

 الورق واستخداماته وأنواعه وطرق تصنٌعه ؟ هذا ما ستتعرؾ علٌه فً هذا الفصل .

 
 التجميد مفيومو وأىميتو وأنواعو  -5-4

ٌعد التجلٌد إحدى المراحل الطباعٌة فً سلسلة اإلنتاج ، وهً المرحلة المكملة للطبع ،  

ت إلى مستوٌات تقنٌة عالٌة بفعل التطورات المتالحقة فً صناعة الكتب والمواد التً ارتق

المستخدمة فٌها . فهو فن فرٌد ٌقوم على تقدٌم الكتاب أو أي منتج طباعً بؤكثر من أسلوب فنً 

. 

 مفيوم التجميد   5-4-4
عن التجلٌد عملٌة ضم طباعة الورق فً متن واحد ، ثم استخدام الؽالؾ المناسب له 

طرٌق مجموعة من الخطوات العملٌة تتضمن : عملٌات القطع والتجمٌع والخٌاطة والتدبٌس 

والتشذٌب وتركٌب الؽالؾ والعدٌد من العملٌات األخرى التً ٌتم تحدٌدها بناء على نوع المنتج 

الطباعً وهدفه . ففً حٌن تتطلب بعض هذه المنتجات إلى العدٌد من العملٌات فؤن البعض 

ًُ منها .اآلخر ق  د ٌتطلب بعضاَ

 

 تاريخ التجميد   5-4-1
 ٌمكن القول بان لكل عصر أسلوبه الخاص والمتمٌز فً التجلٌد ، لذا فؤنه ٌمكن

 االستدالل بؤسلوب التجلٌد المستخدم بالكشؾ عن تارٌخ المإلفة .

ثم تالهم بعد ذلك  الكتبٌعد الٌونانٌون من أقدم الشعوب فً استخدام فن التجلٌد فً 

لرومان ، الذٌن استخدموا قطع من الجلود فً كتبهم ، لحفظها من التلؾ والضٌاع . وقاموا ا

خٌاطة هذه الكرارٌس  بتحوٌل هذه القطع إلى كرارٌس )تتؤلؾ الكراسة من خمس ورقات( ، ثم
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مع بعضها بعضاً من جانب واحد ، وأخٌرا قص الزوابد إلظهارها بشكل منتظم . وقد استخدمت 

 ؼلفة المعدنٌة والذهبٌة والفضٌة والبرونزٌة المرصعة باألحجار الكرٌمة .فٌما بعد األ

أما التجلٌد الشرقً المزخرؾ فقد تمٌز به المسلمون الذٌن استخدموا الورق فً الكتابة 

وقد أعطى اهتمامهم الكبٌر فً حفظ القرآن الكرٌم . نموذجاً فرٌداً فً التجلٌد ، فقد اعتمدوا قص 

لك على تؽطٌته بالجلد المزخرؾ بماء الورد ، كما اعتمد ذالؾ ، وعملوا بعد زواٌا كرتون الؽ

المسلمون أسلوب القفل فً تجلٌد كتبهم ، وهو عملٌة طً الكرتون المؽطى بالجلد على وجه 

 الكتاب باإلضافة إلى استخدام ماء الذهب بالنقش على الجلد وزخرفته والكتابة علٌه .

 

 أىمية التجميد  5-4-3
ثق أهمٌة التجلٌد عن طرٌق عالقتها المباشرة بالمظهر الخارجً للكتاب أو المطبوعة تنب 

، فهً إحدى أهم األعمال الفنٌة المستخدمة إلبراز الناحٌة الفنٌة للكتاب ، وإظهار المنتجات 

الطباعٌة بالمستوى المطلوب كما أنها إحدى الوسابل المستخدمة لالستدالل على مدى أهمٌة 

ما من الناحٌة التسوٌقٌة فتستخدم عملٌة التجلٌد للتعبٌر عن مضمون الكتاب ومحتوٌاته الكتاب ، أ

باستخدام المواد المناسبة ، فعل سبٌل المثال : عند تجلٌد كتاب  الكتاب ، وذلك بصنع ؼالؾ

ٌتحدث عن السٌرة النبوٌة ، ٌستخدم ؼالؾ فنً مذهب ، ناهٌك عن الؽاٌة األساسٌة للتجلٌد التً 

 فً حفظ المطبوعات من التلؾ والضٌاع . تتمثل

 

 أنواع التجميد  5-4-1
ٌعود اختالؾ أنواع التجلٌد إلى أسباب عدة أهمها : كلفة الكتاب وجودته وشكله  

ومضمونه ، وؼالباً ما ٌتم تحدٌد نوع التجلٌد فً أثناء عملٌة التصمٌم ، حٌث ٌراعى أن تتناسب 

جه إلٌها الكتاب ، وبالتالً فؤن أنواع التجلٌد ٌمكن مع محتوى الكتاب والفبة العمرٌة المو

 حصرها فً ثالثة أنواع هً :

 التجميد الفني - أ
وٌستخدم هذا النوع لتجلٌد الكتب القٌمة إلعطابها األهمٌة الالزمة للمحافظة علٌها ، 

وتتمٌز بؽالفها الكرتونً السمٌك المؽطى بالجلد الطبٌعً أو الصناعً )البٌز( الذي ٌحظر 

المتانة فً هذا النوع من الطباعة قة فنٌة خاصة ، وٌراعى فً تحضٌر وجمع المالزم بطرٌ

 إلعطابها القدرة على المقاومة لفترات زمنٌة طوٌلة .
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 التمبيس -ب
ٌستخدم هذا النوع لتجلٌد الكتب العادٌة والكثٌرة التداول كالكتب المدرسٌة والجامعٌة  

هذا النوع أؼطٌة ورقٌة عادٌة أو المعة أو والقصص والمجالت وؼٌرها . وتستخدم فً 

 أؼطٌة كرتونٌة مؽطاة بالقماش أو بالبٌز أو كالهما .

 (Mechanical Bindingالتجميد الميكانيكي ) -ج
مع أنواع معٌنة من التجلٌد المٌكانٌكً وٌعرؾ أٌضا بـ التجلٌد الخاص ، وٌستخدم  

تً تتطلب إضافة أو إزالة بعض األوراق المنتجات الطباعٌة ذات األوراق الساببة أو تلك ال

إذا لزم األمر . وٌستخدم فً هذا النوع أؼلفة ورقٌة أو كرتونٌة أو حتى بالستٌكٌة . وسوؾ 

 تدرس هذا النوع مفصالً الحقاً .

 
 العمميات الفنية في التجميد  5-1

ذه ٌمكن عرفت سابقاً إن عملٌة التجلٌد ٌقصد بها ضم إطباق الورق معاً وعملٌة الضم ه 

 تحقٌقها عن طرٌق عملٌات عدة هً :

 القطع  5-1-4
تعد عملٌات القطع إحدى أهم عملٌات التجلٌد ، وٌمكنك تحدٌد أهمٌتها بمعرفتك لعملٌات  

 القطع المختلفة التً تتضمن اآلتً :

تفصٌل الورق األبٌض ؼٌر المطبوع وتقسٌمه إلى )رزم( بقٌاسات محددة وتجهٌزه  - أ

 لعملٌة الطباعة .

 تقسٌم الورق المطبوع وتحضٌره للعملٌات الالحقة . -ب

 إعطاء شكل أو هٌبة المطبوعة ، وتحدٌد القٌاس النهابً للمطبوعات . -ج

إعطاء الورق استقامة واحدة ، وتنظٌؾ وإزالة الزوابد وتنظٌم جوانبه . وتتم عملٌات  -د

افة القطع بوساطة القطع هذه باستخدام مقاطع هٌدرولٌكٌة ذات مكبس وسكٌن وتحدد مس

زاوٌة خلفٌة تساعد فً تنظٌم الورق . وٌمكن التحكم بهذه المقاطع ٌدوٌاً أو باستخدام 

 ( .1-5برمجة خاصة انظر الشكل )
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ومما ٌجدر ذكره انه ٌجب القٌام بعملٌة خلخلة الورق وطرقه )أي إدخال الهواء بٌن 

القص ، لزٌادة دقة الطبع ، وتسهٌل العملٌات الالحقة ،  أطباق الورق لتنظٌم جوانبه( قبل عملٌة

كما انه ٌجب عدم تعرٌض الورق المطبوع حدٌثاً للقطع ، ما لم ٌتم التؤكد من جفاؾ الحبر بشكل 

نهابً ، الن وجود حبر ؼٌر جاؾ سٌإدي إلى اتساخ الورق ، كما ال ٌجوز قطع المواد الصلبة 

 معدنٌة باستخدام المقطع .مثل الخشب والكتب التً تحوي أسالك 

 الطــي  5-1-1
تهدؾ عملٌة الطً إلى تحوٌل الورق إلى مالزم ورقٌة عن  

طرٌق ثنٌها مرة واحدة أو أكثر لتشكٌل مجموعة من الصفحات 

 المتسلسلة المنتظمة .

 طرق الطي - أ
تتم عملٌة الطً باالعتماد على تجهٌزات وإمكانٌات المطبعة ، 

انت الكمٌات قلٌلة أو ذات طٌات قلٌلة ، فهً أما تتم ٌدوٌاً إذا ك

وأما أن تتم آلٌا لطً مالزم الكتب والبروشورات ذات الطٌات 

 الكبٌرة.العدة وذات الكمٌات 

 أشكال الطي -ب
 ( وتشمل2-5تتخذ المطوٌة أشكاال عدة انظر الشكل )

وتستخدم لطً الورقة طٌة مفردة )واحدة( ، وٌمكن  ألطٌه المفردة : - 

ساوٌة لها ، انظر مساوٌة لقٌاس الصفحة أو ؼٌر مأن تكون 

 /أ(.2-5الشكل )

( يمطغ انىسق4-5انشكم )  

( اشكبل انط1ً-5انشكم )  
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وتستخدم هذه الطٌة ، لطً ورق الرسابل بحٌث ٌتم طً الورقة ثالث  الطٌه المتوازٌة : - 

 /ب( .2-5طٌات متساوٌة انظر الشكل )

وتستخدم هذه الطٌه لطً البروشورات الدعابٌة والكتالوجات وهً  طٌة االكوردٌون : - 

 /ج( 2-5وعة من الطٌات المتوازٌة انظر الشكل )مجم

: تستخدم هذه الطٌة أٌضا لطً البروشورات الدعابٌة ذات الصفحات  طٌة البوابة أو المسار - 

الست ، وهً طٌة متوازٌة لكنها تطوى إلى الداخل باتجاه الصفحة المركزٌة ، انظر 

 /د( .2-5الشكل )

لك الطٌة الفرنسٌة . إذ ٌتم طً الورقة من المنتصؾ ثم وٌطلق علٌها كذ الطٌة المتعامدة : - 

تلٌها طٌة ثانٌة بحٌث تكون متعامدة مع الطٌة األولى ، وٌستخدم هذا النوع من الطً لطً 

/هـ( وهناك العدٌد من نماذج المطوٌات ال مجال لتعدادها 2-5اإلعالنات ، انظر الشكل )

 ( .3-5انظر الشكل )

 

 حاتالمالزم وتوزيع الصف -ج
تختلؾ أنواع المالزم باالعتماد على عدد صفحات الملزمة نفسها ، كما إن شكل  

المطوٌة ٌعتمد على كٌفٌة توزٌع تلك الصفحات فً الملزمة التً تختلؾ فٌما إذا كانت 

 مالزم عربٌة أو أجنبٌة ، وتقسم المالزم إلى األنواع اآلتٌة :

وتطوى من المنتصؾ بحٌث تحصل على  وتتكون من أربع صفحات ، الملزمة الرباعٌة : -

 ( .4-5صفحتٌن على الوجه وصفحتٌن على الظهر ، انظر الشكل )

( ًَبرج انًطىٌبد3-5انشكم )  
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تتكون من ثمانٌة صفحات مطبوعة ، أربع منها على الوجه وأربع  الملزمة الثمانٌة المتعامدة :

 ( .5-5أخرى على الظهر أما عدد طٌاتها فهً طٌتان ، انظر الشكل )

 
 
 
 
 

وتتكون من ست عشرة صفحة مطبوعة منها ثمانٌة على الوجه  مة النصفٌة المتعامدة :الملز

 ( .6-5وثمانٌة على الظهر أما عدد طٌاتها ثالث طٌات متعامدة انظر الشكل )

 
 
 
 
 

 

وهً ملزمة تتكون من اثنٌن وثالثٌن صفحة مطبوعة فٌها ست  الملزمة الكاملة : -

حة على الظهر ، وعدد طٌاتها أربع طٌات ، عشرة صفحة على الوجه وست عشرة صف

 ( .7-5انظر الشكل )

( انًهضيخ انشثبػٍخ1-5انشكم )  

( انًهضيخ انثًبٍَخ5-5انشكم ) ( انًهضيخ انثًبٍَخ5-5انشكم )   

ًهضيخ انُصفٍخ انًزؼبيذح( ان6-5انشكم )  
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 التجميـع -5-1-3

تؤتً عملٌة التجمٌع هذه بعد عملٌة الطً مباشرة . وتهدؾ إلى جمع المالزم أو األوراق  

وضمها معاً إذا كانت المطبوعة عبارة عن كتاب أو دفتر . أو باالكتفاء بعملٌة الطً إذا كانت 

بوعة بروشور أو كتالوج أو ما شابه . وتتم عملٌة الجمع بطرٌقة ٌدوٌة أو آلٌة وذلك المط

باالعتماد على عوامل عدة منها حجم وقدرة المنشؤة وكمٌة المنتج الطباعً ، وتتم عملٌة تجمٌع 

 المالزم باستخدام إحدى الطرٌقتٌن :

 
 التجميع التراكمي -أ

منفصلة على شكل رزم وبترتٌب معٌن ، وعند البدء وٌتم بهذه الطرٌقة ترتٌب المالزم ال 

بالتجمٌع تسحب ملزمة من كل رزمة لتكون فً النهاٌة مالزم الكتاب كاملة ، وتستخدم 

 ( .8-5هذه الطرٌقة أٌضا فً تجمٌع األوراق الساببة )المنفصلة( انظر الشكل )

( انًهضيخ انكبيهخ7-5انشكم )  

( انزجًٍغ انزشاك8ًً-5انشكم )  
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 طريقة اإلدخال -ب
ري بإدخال ملزمة داخل ملزمة أخرى وتعرؾ أٌضا بـ )شك الحصان( أو )الجمالون( وتج

(  إن أهم ما ٌحدد طرٌقة تجمٌع المالزم هو عدد صفحات 9-5)  وهكذا . انظر الشكل 

( صفحة فما 120الكتاب ووزن الورق المستخدم ، وكقاعدة عامة فؤن الكتب التً تتؤلؾ من )

جمع بالطرٌقة حة فؤنها ت( صف120دون تجمع بطرٌقة اإلدخال ، أما الكتب التً تزٌد عن )

 العادٌة 

ومن األمور المهمة فً عملٌة التجمٌع ترتٌب مالزم الكتاب بشكل صحٌح ولهذا فانه ٌفضل 

وضع إشارة )فً أثناء عملٌات المونتاج( تحدد موضع الملزمة فً الكتاب وتكشؾ عن خطا 

 (10-5التجمٌع انظر الشكل )

 

 

 
 التدبيس -5-1-1
لمالزم ببعضها باستخدام دبابٌس معدنٌة بوساطة آلة خاصة للتدبٌس وتتم فً هذه العملٌة تثبٌت ا 

 ، وهناك طرٌقتان للتدبٌس :

 التدبيس الجانبي -أ
وتستخدم هذه الطرٌقة فً المطبوعات المجمعة تراكمٌاً ، حٌث ٌتم تدبٌسها من الجنب 

 ( .11-5ملم من الكعب ، ومع الؽالؾ أو بدونه . انظر الشكل ) 5-4على مسافة 

 التدبيس األوسط )شك الحصان( -ب
وتستخدم هذه الطرٌقة فً المطبوعات المجمعة بطرٌقة اإلدخال ، وٌتم التدبٌس  

 ( 12-5بوساطة خط الطوي ، انظر الشكل )

( انزجًٍغ ثبالدخبل9-5انشكم )  
اشبساد انزجًٍغ(40-5انشكم )  
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 الخياطــة -5-1-5
( صفحة ، وتهدؾ 320تستخدم عملٌة الخٌاطة فً الكتب التً تزٌد عدد صفحاتها عن ) 

زم الكتاب فً كعب واحد . وهناك طرق عدة ٌمكن بوساطتها خٌاطة الكتب إلى ربط مال

باالعتماد على نوع التجلٌد المستخدم ، وؼالباً ما تستخدم الخٌاطة فً الكتب التً تجلد باألؼلفة 

الفنٌة لزٌادة متانتها وإطالة أمد استخدامها لفترات طوٌلة كما أنها تستخدم فً حاالت معٌنة ، 

 افر اآلالت ومحدودٌة اإلنتاج أما طرق الخٌاطة فإنها تتمثل فً الطرق اآلتٌة :منها عدم تو

 الخٌاطة الداخلٌة -أ

وتستخدم هذه الطرٌقة لخٌاطة الكتبٌات أو المنشورات الصؽٌرة ، وتعتمد على إحداث 

ثقوب فً المالزم المراد خٌاطتها ، وفً أثناء عملٌة الخٌاطة تمرر اإلبرة مرتٌن من 

ن األعلى إلى األسفل وبالعكس ، وعند االنتهاء من الخٌاطة ٌجب أن ٌشد كل ثقب م

 ( 13-5الخٌط ثم ٌعقد من كال الجهتٌن العلٌا والسفلى انظر الشكل )

 
 
 

انزذثٍظ انجبَجً( 44-5انشكم )  

( انزذثٍظ رٌم انحصب41ٌ-5انشكم )  
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 الخياطة الجانبية -ب
وتستخدم الخٌاطة الجانبٌة لضم األوراق الساببة )المنفصلة( فً كعب واحد بوضع األوراق فً 

ٌب الورق باستخدام مثقب ٌدوي أو كهربابً ، وبعد ذلك تبدأ عملٌة إدخال ملزمة خشبٌة ثم تثق

  . (14-5) الخٌط فً الثقوب ، انظر الشكل

 

 
 
 
 
 
 

كما ٌمكن االستؽناء عن عمل الثقوب وإحداث شقوق فً كعب الكتاب باستخدام منشار 

 وإدخال الخٌط فً تلك الشقوق بالتوالً .

 ( Smyth Sewingطريقة سميث لمخياطة ) -ج
ول ، وتعتمد هذه الطرٌقة فً الخٌاطة نوتعرؾ أٌضا بالخٌاطة المركزٌة أو خٌاطة ال

( ملم للحصول على 1على إحداث فتحات فً كعب الكتاب باستخدام المنشار بعمق )

ثقوب فً المالزم ، ثم البدء فً خٌاطة كل ملزمة من خط الطوي . وٌمكن االستعانة 

كة نسبٌاً تساهم فً زٌادة متانة جسم الكتاب ، وفً نهاٌة بشرابط قماشٌة أو خٌوط سمٌ

( انظر الشكل Ketlleخٌاطة كل ملزمة تعقد مع الملزمة السابقة باستخدام عقد كتٌل )

(5-15. ) 

 
 
 
 
 
 
 

ك انحصبٌ( خٍبطخ ش43-5انشكم ) ( انخٍبطخ انجبَجٍخ41-5انشكم )   

( طشٌمخ عًٍث نهخٍبطخ45-5انشكم )  
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 الخياطة اآللية -د
تطورت الخٌاطة اآللٌة فً اآلونة األخٌرة تطوراً كبٌراً ، حٌث ٌتوفر أالن آالت أوتوماتٌكٌة 

نصؾ أوتوماتٌكٌة فً تؽذٌة المالزم وأخرى آالت شاملة لها قدرات فنٌة كبٌرة ٌمكن و

بوساطتها خٌاطة مطبوعات مختلفة القٌاسات واإلحجام وبؤنواع عدة من القطب ، انظر 

( . طرٌقة الخٌاطة اآللٌة . كما وتستخدم كما وتستخدم آالت خٌاطة لتنفٌذ 16-5الشكل )

 ( . 17-5الشكل )الخٌاطة الجانبٌة ، انظر 

 
 
 
 
 
 
 

أما الخٌوط المستخدمة فً الخٌاطة الٌدوٌة أو اآللٌة فؤنها تختلؾ باختالؾ العمل المراد  

خٌاطته ومقدار المتانة المطلوبة ، وتعد خٌوط الناٌلون من أفضلها باإلضافة إلى خٌوط القطن 

 والترٌلٌن .

 
 التمبيــس  5-1-6

أؼلفة مناسبة سواء كانت هذه الكتب مخٌطة آلٌا أو  وهً عملٌة تهدؾ إلى تلبٌس الكتب 

ٌدوٌاً أو مدبسة بوساطة آلة تدبٌس ، سواء كانت هذه الكتب قد تم تجمٌعها على شكل مالزم أو 

 على شكل أوراق ساببة  .

 تلبٌس األغلفة الورقٌة - أ

ها األؼلفة الورقٌة أؼلفة من الورق الالمع )الجالسٌه( أو البرٌستول التً تتراوح كتل

. وٌتم تلبٌسها إلى جسم الكتاب ٌدوٌاً أو آلٌا . ففً الطرٌقة الٌدوٌة  2( ؼم/م240-180مابٌن )

 ٌتم تكسٌر الؽالؾ )تحزٌزه( ثم تؽرٌة كعب الكتاب باستخدام 

 
 

( انخٍبطخ االنٍخ46-5انشكم ) ( خٍبطخ انٍخ جبَجٍخ47-5انشكم )   
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 ( 18-5الؽراء ثم ٌلبس الؽالؾ على الكتاب وٌتم كبسه انظر الشكل )

 تمبيس األغمفة الكرتونية  -ب
( ملم بعد تؽطٌته 2,5-1,5م الكرتون المقوى الذي تتراوح سماكته مابٌن )ٌستخد 

بالقماش أو البٌز فً تلبٌس الكتب . أما بطرٌقة ٌدوٌة )تجلٌد فنً( أو بطرٌقة آلٌة باستخدام خط 

 ( ثم متابعة عملٌة التلبٌس .19-5إنتاجً كامل ٌتم فٌه تصنٌع األؼلفة آلٌا ، انظر الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( رهجٍظ االغهفخ انىسلٍخ48-5انشكم )  

( طشٌمخ رصٍُغ االغهفخ انكشرىٍَخ انٍب  49-5انشكم )  
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 التشذيب  5-1-7
تهدؾ عملٌة التشذٌب إلى إزالة الحواؾ والزوابد عن الجهات الثالث للكتاب الذي تم  

تلبٌسه باألؼلفة الورقٌة )أي تشذٌب المتن والؽالؾ معاً( أما الكتب ذات الؽالؾ الكرتونً ، فان 

تشذٌب هذه باستخدام عملٌة التشذٌب هذه تتم قبل تلبٌس الؽالؾ )تشذٌب المتن فقط( وتتم عملٌة ال

 ( .20-5المقاطع اآللٌة أحادٌة المقطع السابقة الذكر أو مقاطع ثالثٌة المقطع ، انظر الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التجميد الفني  5-1-8
ٌتطلب التجلٌد الفنً عناٌة خاصة فً تحضٌر متن الكتاب وؼالفه بما ٌضمن متانته  

 مناسب.وإعطاءه الشكل ال

 تجييز المتن -أ
 عملٌة تجهٌز المتن ضمن المراحل اآلتٌة :تتم 

وذلك بقص تشكٌل مجموعة المالزم التً ٌتؤلؾ منها جسم الكتاب انظر  الطً : -  

 /أ( .21-5الشكل )

وٌخاط المتن بؤحد أسالٌب الخٌاطة السابقة الذكر الٌدوٌة أو اآللٌة انظر  الخٌاطة : -  

 /ب( .21-5الشكل )

وهً ورقتان قٌاسهما ضعؾ قٌاس صفحة الكتاب  :تلبٌس البطانة )القمٌص(  -  

 تطوى من المنتصؾ وتلصق على وجهً الكتاب 

 

( انزشزٌت ثىعبطخ انًمطغ انثالث10ً-5انشكم )  
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من الحافة ، لتعمل على تماسك الكتاب مع الؽالؾ إضافة لجمالٌة وأناقة اإلخراج . انظر الشكل 

 /ج( .5-21)

     س والجنب والقدم انظر الشكل تنظٌم جوانب الكتاب من جهاته الثالث الرأ التشذٌب : - 

 /د( .5-21)

 وهً وضع قماش قطنً ٌلصق على كعب الكتاب  ( :Superوضع الشاش ) - 

زٍ( رجهٍض ان14ً-5انشكم )  
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 /هـ( .21-5باستخدام الؽراء إلعطاءه قوة تحمل إضافٌة ، انظر الشكل )

على جهتً الكتاب وهً قماش قطنً بؤلوان زاهٌة تثبت  ( :Head Baudوضع الحبكة ) - 

 /و( .21-5الرأس والقدم بهدؾ تحسٌن الناحٌة الجمالٌة ، انظر الشكل )

 

( رجهٍض انغالف11-5انشكم )  
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 تجهٌز الغالف -ب

تعد صناعة الؽالؾ بالطرٌقة الٌدوٌة من أهم عملٌات التجلٌد الفنً نظراً لدقة العمل وبما 

واع ٌضٌفه ذلك من جمالٌة المظهر الخارجً للكتاب ، كما إن الحرص على توفٌر أفضل أن

المواد المستخدمة فً صناعة الؽالؾ كاختٌار السمك المناسب للكرتون ونوع الجلد المستخدم 

 ونوع الؽراء من أساسٌات عملٌات التجلٌد الفنً وتتضمن خطوات التجلٌد الفنً األتً :

 

وهً المرحلة التً ٌتم فٌها تحدٌد القٌاسات المناسبة لتفصٌل الؽالؾ  التخطٌط والتفصٌل : -

تونً بما ٌناسب قٌاس جسم الكتاب ، كما ٌتم تفصٌل وقص القطع الكرتونٌة ومواد التؽطٌة الكر

 /أ( .22-5)    سواء من الجلد أو من القماش أو الورق ، انظر الشكل 

 

ٌتم تجمٌع القطع الكرتونٌة وتؽطٌتها بؤحدى مواد التؽطٌة السابقة الذكر  التجمٌع والتغطٌة : - 

بالجمع بٌن مادتٌن أو أكثر معاً ، كتؽطٌتها بالبٌز والورق أو بالبٌز )تجلٌد فنً كامل( أو 

-5والقماش )تجلٌد نصفً( ، وتتم عملٌات التجمٌع والتؽطٌة بوساطة الؽراء ، انظر الشكل )

 /ب( .22

 

-5)    تؽرى أوجه البطانة وٌثبت متن الكتاب داخل الؽالؾ ، انظر الشكل  التلبٌس : -

 /ج(.22

 

ضع الكتاب بعد تلبٌسه بمكبس خاص على أن ٌوضع علٌه قبل ذلك قطعتً ٌو الكبس : -

 /د( .22-5كرتون من كال الوجهٌن ، انظر الشكل )

 
 التجميد الميكانيكي  5-1-9

إن هذا النوع من التجلٌد ٌستخدم فً تجلٌد األوراق الساببة وله أنواع عدة منها  ناذكر وان سبق

: 

 السمك المولبي )الحمزوني( - أ

ك على هٌبة زنبرك ٌتم إدخاله فً ثقوب أعدت بالورق بمثاقب خاصة باستخدام وهو سل

 ( .23-5طرٌقة الدوران ، انظر لشكل )
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 السمك الحمقي -ب

األلسنة فً  لسنة( معدنٌة ٌؤخذ شكل نصؾ دابري ، وٌتم إدخالأوهو مشط معدنً ذو أسنان )

 ( .24-5ثقوب الورق ثم إؼالقه انظر الشكل )

 
 

 
 

 
 
 
 المشط البالستيكي )األلسنة البالستيكية( -ج

وهو مشط ٌشبه السلك الحلقً ولكنه من البالستك وٌثبت الورق فٌه بالطرٌقة السابقة 

( . كما أن هناك طرق أخرى للتجلٌد منها استخدام الخواتم 25-5نفسها،انظر الشكل )

 ( .26-5البالستٌكٌة والزواٌا البالستٌكٌة ، انظر الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 العمميات اإلضافية في التجميد  5-1-40

ٌطلق على هذه العملٌات )التشطٌب الطباعً( ، وٌتحدد نوع التشطٌب باالعتماد على  

نوع وهدؾ المنتج الطباعً ، وبقصد إخراج األعمال المطبوعة بالشكل المطلوب ، والتركٌز 

 لعملٌات اآلتٌة :على النواحً الجمالٌة والفنٌة وتتضمن عملٌات التشطٌب الطباعً ا

: وهً عملٌات تثقٌب الورق بوساطة آلة تخرٌم او ٌدوٌا لتسهٌل عملٌة فصله  التخرٌم -أ

 من الدفتر .

( انغهك انهىنج13ً-5انشكم ) ( انغهك انحهم11ً-5انشكم )   

( انًشط انجالعزٍك15ً-5انشكم ) ( انضواٌب وانخىارى انجالعزٍكٍخ16-5انشكم )   
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 : عملٌة القصد منها تسهٌل عملٌات طً الورق فً منطقة معٌنة . التحزٌز -ب

: وهً عملٌة ٌقصد بها عمل نقوش بارزة فً سطح الورق أو الؽالؾ  النقش البارز -ج

 اطة كلٌشٌهات ٌدوٌة أو الزنكوؼراؾ .بوس

 : وهً عملٌة قص زواٌا الورق أو الكرتون للتخلص من الحواؾ الحادة.  التدوٌر -د

: وهً عملٌة تستخدم لزخرفة الكتب وتذهٌبها باستخدام آالت  البصم الساخن )التذهٌب( -هـ

 خاصة .

 الورنشة أو السلفنة .: وهً عملٌة القصد منها حماٌة المطبوعات بوساطة  التصفٌح -و

 

 الورق صناعتو وأنواعو  5-3
ٌعد الورق المادة الربٌسٌة المستخدمة فً إنتاج المطبوعات وتتراوح كلفة الورق  

فؤن  ته%( من الكلفة اإلجمالٌة للمطبوعة ، باإلضافة إلى كلف50-30المستخدم مابٌن )

النهابً للمطبوعة ، وقدرة الفنً لخصابص الورق المستخدم تؤثٌراً كبٌراً ومباشراً فً الشكل 

على الطباعة علٌها ، ولما للورق من أهمٌة فً العملٌة اإلنتاجٌة فؤن من األهمٌة كذلك معرفة 

 العاملٌن فً صناعة الطباعة بؤنواع الورق ومكوناته وطرق تصنٌعه .

 تاريخ صناعة الورق  5-3-4
ستخدم نبات البردي للكتابة علٌه من الثابت تارٌخٌاً ، إن قدماء المصرٌٌن هم أول من ا 

، كما استخدم العرب الجلود وسعؾ النخٌل أٌضا أما الصناع الحقٌقٌون للورق فهم الصٌنٌون 

وقد توصل العرب إلى معرفتها عن طرٌق الفتوحات اإلسالمٌة لبالد الصٌن ، ثم ادخلها العرب 

 إلى شمال إفرٌقٌا وأوربا عن طرٌق األندلس .

 ورقمكونات ال  5-3-1
( ، وهً Pulpتتكون العجٌنة الورقٌة من مادة سٌلٌلوزٌة تستخرج من اللب الخشبً ) 

مادة كربوهٌدراتٌة ذات ألٌاؾ من الخشب أو أي نبات بعد إزالة الشوابب منه ، وٌشتق السٌلٌلوز 

 من المصادر اآلتٌة :

 مصدر نباتي - أ
السٌلٌلوز ،  تستخدم األشجار فً صناعة الورق الحتوابها على نسبة عالٌة من

أما المناطق التً ال ٌتواجد فٌها األشجار ، فتستخدم مصادر أخرى إلنتاج األلٌاؾ 

 النباتٌة مثل القطن والقش .
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 النفاٌات الورقٌة -ب

وهً ورق سبق استخدامه ، وٌمكن إعادة تصنٌعه أكثر من خمس أو ست 

االعتماد على تكرار  مرات ، وبعد إزالة الحبر أو أٌة مواد أخرى عالقة به ، إال أن

تصنٌع النفاٌات الورقٌة كبدٌل عن األشجار سٌإدي فً النهاٌة إلى إتالؾ األلٌاؾ 

الورقٌة ، مما سٌفقده فً النهاٌة خواصه ومتانته المطلوبة ولهذا ٌستخدم الورق 

 المصنوع من النفاٌات الورقٌة فً عمل ورق التؽلٌؾ .

 الخرق البالٌة -ج

لخرق البالٌة بنسبة عالٌة مما ٌعطً الورق خاصٌة ٌستخرج السٌلٌلوز من ا

 المقاومة والمتانة ، لذا تصنع منه أوراق العملة والخرابط .

 طرق تحضير العجينة الورقية  5-3-3
 ٌمكن تحضٌر العجٌنة الورقٌة التً تكون األشجار مصدر السٌلٌلوز فٌها بطرق عدة هً :

 الطرٌقة المٌكانٌكٌة - أ

ى تقطٌع جذور األشجار بعد استثناء القشرة الخارجٌة ، وذلك تعتمد هذه الطرٌقة عل

( باستخدام آلة 27-5للحصول على شرابح صؽٌرة متجانسة ورقٌقة ، انظر الشكل )

خاصة لذلك ، ثم ٌتم تفتٌت الشرابح بوساطة عملٌة طحن مٌكانٌكٌة عبر صفابح مٌكانٌكٌة. 

ملٌة فصل األلٌاؾ عن طرٌق تلٌٌن وتتطلب هذه العملٌة كمٌات كبٌرة من الماء لتسهٌل ع

الرقابق الخشبٌة . وبذلك ٌتم الحصول على العجٌنة الورقٌة . إال إن هذه العجٌنة تحتوي 

على شوابب ؼٌر مرؼوب فٌها لذلك فؤن هذه الطرٌقة تنتج نوعٌة ورق اقل مقاومة وسهل 

ٌل إلى االصفرار . التمزٌق لقصر ألٌافه ، كما أن لونه قابل للتؽٌٌر مع مرور الوقت ، وٌم

 لكن حسناته تتمثل فً قابلٌته لالمتصاص وقابلٌته لالنضؽاط الشدٌد . 

 

 

 

 

 

 

 

 
( ششائح انخشت17-5انشكم )  
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 الطريقة الكيميائية  -ب
وٌتم بهذه الطرٌقة تقطٌع جذوع األشجار طولٌاً ، وإزالة اللحاء منها للحصول على 

درجة حرارة ( وعلى Digesterالشرابح ، ثم توضع فً حاوٌة فٌها ما ٌسمى بالهاضمة )

تعالج  ثمٌتم فلترة العجٌنة . بعدها م( درجة حتى ٌتم الحصول على العجٌنة .  150ْتصل إلى )

 مثل الصودا وحامض الكبرٌتٌك .منها بمواد كٌمٌابٌة إلذابة الشوابب 

 

ٌتمٌز الورق المصنوع بهذه الطرٌقة بطول ألٌافه وقوته وعدم قابلٌته للتمزق بسهولة . 

الناتجة أنقى من سابقتها ، وٌعد الورق المنتج بهذه الطرٌقة أقوى وانصع من  كما أن العجٌنة

األنواع المصنوعة بالطرٌقة المٌكانٌكٌة ، لكن نسبة الفاقد من الشجر األصلً اكبر وتصل إلى 

 النصؾ تقرٌباً ولهذا السبب فؤن ضخامة تكالٌؾ الورق المصنوع بهذه الطرٌقة كبٌرة جداً .

 جة الحرارية الميكانيكيةطريقة المعال -ج
وٌتم بهذه الطرٌقة إدخال الشرابح الخشبٌة قبل عملٌة التفتٌت إلى فرن بخاري بدرجة 

م( درجة ثم تذهب الشرابح إلى أقراص الطحن ومتابعة المراحل  195ْحرارة تصل )

ٌكٌة المٌكانٌكٌة وعلى الرؼم من استخدام النسبة نفسها من الشجر المستخدمة بالطرٌقة المٌكان

 إال أن نوعٌة الورق الناتج أكثر مقاومة .

 
 صناعة الورق  5-3-1

بعد الحصول على العجٌنة الورقٌة بإحدى الطرق األنفة الذكر فإنها تستخدم فً عملٌة  

 تصنٌع الورق الذي ٌمر فً المراحل اآلتٌة :

 التبٌٌض - أ

ال ٌمكن وهً إحدى المعالجات التً تستخدم لمعالجة البٌاض وبدون هذه الخطوة 

الحصول على ورق ابٌض بمعنى الكلمة الن السٌلٌلوز النقً ٌعطً الورق اللون 

 األبٌض المصفر .

 الضرب -ب

وهً عملٌة الهدؾ منها تحدٌد المواصفات التً سٌكون علٌها الورق بعد صنعه 

مثل القوة والشفافٌة ، فإذا كان وقت الضرب قصٌراً كان الورق ناعماً ورقٌقاً ، وأما إذا 

 طال وقت الضرب كان الورق سمٌكاً وصلباً .
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 التنعيم -ج
 وٌستخدم فً هذه العملٌة محرك ٌعرض العجٌنة لمزٌد من الضرب لزٌادة نعومته .

 المعالجة )الشحن( -د
وٌقصد بها إضافة مواد معٌنة للعجٌنة إلكسابها خصابص فٌزٌابٌة معٌنة مثل التماسك 

م االنحالل فً الماء . وان ٌكون اقل سمكاً ووزناً والنعومة ونصاعة اللون والشفافٌة وعد

( Resinوأعلى قٌمة فً البٌاض وعدم التؽٌٌر فً التكوٌن مع الزمن ، فتضاؾ مادة الراٌتنج )

للحصول على نعومة أعلى وبخاصة فً صناعة ورق االوفسٌت ، وإلبقاء الحبر على سطح 

األبٌض )الصلصال ( فٌضاؾ إلعطاء الورق وللمحافظة على كثافة الورق وبٌاضه أما الطٌن 

سطح الورق نعومة ونصاعة باإلضافة إلى الشفافٌة ، وٌضاؾ أحٌانا ثانً اوكسٌد التٌتانٌوم 

وكربونات الكالسٌوم ، أما للحصول على الورق الملون فؤنه ٌضاؾ إلى العجٌنة مواد ملونة 

 مثل الصبؽات .

 التغرية -ىـ
ر تماسكاً واكبر مقاومة لمنع الحبر والسوابل من ٌضاؾ الؽراء لعجٌنة الورق لجعله أكث

التؽلؽل داخل الورق وأكثر المواد استعماالً هً مادة الراٌتنج . كما تزٌد التؽرٌة من درجة 

 نعومة الورق .

لزجة او سابلة تتصلب عادة عند تعرضها للهواء لتصبح : هً مركبات عضوٌة  الراتنجات

 االصفر الى البنً. نما بٌوح لونها صلبة هشة القوام وؼٌر متبلورة ٌترا

: اكثر هذه الراتنجات اهمٌة اقتصادٌة ، له بنٌة نصؾ شفافة وتشكل  (  Rosinالروسين )

 نتٌجة تكثٌؾ الراتنج الزٌتً.

 تكوين الورق ) التشكيل (  -و
وفً هذه المرحلة تنتقل العجٌنة الورقٌة إلى اقشطة سلكٌة خاصة تشبه النسٌج القماشً تسٌر 

ساطة اسطوانات ، وٌتم سكب العجٌنة علٌها من وعاء ضخم ، للتخلص من الماء الزابد بو

ولٌؤخذ الورق الشرٌط الطوٌل الرقٌق ، ثم ٌمر الشرٌط عبر مكابس اسطوانٌة للتخلص من 

%( تقرٌباً من العجٌنة ، ثم ٌمر الشرٌط الورقً عبر 80الماء الزابد الذي تصل نسبته إلى )

 ( .28-5رة على الشرٌط الورقً من الوجهتٌن ، انظر الشكل )منشفات تصدر الحرا
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 ( Calendaringالصقل ) -ز

بعد جفاؾ الشرٌط االورقً ٌمر فً آلة خاصة منفصلة عن آلة تصنٌع الورق أو أن 

تكون جزءاً من آلة تصنٌع الورق )ماكٌنة مستمرة( مهمتها إعطاء سطح الورق درجة 

قله عن طرٌق ضؽطه بٌن االسطوانات الملساء المكونة لتلك اآللة . نعومة مطلوبة ، وص

 وٌتم فً هذه المرحلة الحصول على إحدى الخصابص المهمة التً تسهل مرحلة الطبع .

 التجييز والترزيم -ح
ٌخرج الورق من الماكٌنة على شكل شرٌط ورقً ٌصل عرضه إلى عشرة أمتار وٌلؾ 

ة للحصول على شرابط ورقٌة بمقاسات معٌنة أو على بكرات ضخمة ، ثم تقطع البكر

تقسٌمها إلى إطباق بؤحجام مختلفة بحسب القٌاسات المعروفة للورق ثم ٌلً ذلك مرحلة 

 الترزٌم أي ضم األوراق المصنوعة على شكل )مواعٌن ورقٌة( .

 
 أنواع الورق  5-3-5

ٌات الفنٌة التً تتم لما كان اختٌار نوع الورق من أهم الخطوات الالزمة لنجاح العمل 

على الورق لما تتضمنه من اختالؾ فً طرقها وأنواع اآلالت المستخدمة واختالؾ متطلبات 

كل منتج طباعً بما ٌتناسب مع جودة المنتج المطلوب واقتصادٌة العمل ، لذا فؤن من األهمٌة 

 التمٌٌز بٌن أنواع الورق واستخداماتها التً تشمل األتً :

 

( آنخ رصٍُغ انىسق 18-5انشكم )  
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 (News printورق الصحف ) -أ
وهو الورق المستخدم فً طباعة الصحؾ الٌومٌة واألسبوعٌة وٌتمٌز بالملمس الخشن 

 وبٌاض ؼٌر ناصع ، وهذا ارخص أنواع الورق وٌعطً أسوأ نتٌجة طبع .

 الورق األبيض العادي -ب
وهو ٌستخدم إلؼراض طباعة السندات والوثابق والكتب وهو اسمك من الصحؾ وأكثر 

 ما بٌن النعومة والخشونة وٌعطً نتابج ممتازة بعد الطبع .بٌاضاً وٌتدرج 

 
 (Coated paperالورق المطمي ) -ج

 وهو ورق عادي ٌتم تزوٌده بطبقة ناعمة وخفٌفة من الطالء اللماع ، وٌستخدم هذا النوع

للحصول على مطبوعات عالٌة الجودة ، وذلك بسبب نعومة سطحه وقدرته على  من الورق

 فً طباعة المجالت وأؼلفتها أو المطبوعات الملونة .  ستخداملذا ٌاستقبال الحبر 

( Matt( وورق المات )Glassyأنواع من هذا الورق مثل ورق الجالسٌه )عدة وهناك 

( وٌتوفر هذا الورق أما بوجه لماع واحد أو Crome coatedوالورق المطلً بالكروم )

 بوجهٌن .

 الورق المقوى -د
طباعة المراسالت وٌتمٌز بقوته ونصاعته وبٌاضه ، وهو من الورق ٌستخدم هذا النوع فً 

 الفاخر .

 ورق البريستول -ىـ
وهو كرتون خفٌؾ متعدد األلوان واألنواع وتتصؾ بعض أنواعه بنعومة الملمس الذي 

ٌستخدم فً بعض أنواع األؼلفة ، وأنواع أخرى منه ذات سطح محبب خشن ، وأخرى 

نوع مالبماً لؽاٌات الطً والقص ، وٌدخل ضمن هذا النوع ورق . وٌعد هذا ال ولماعمصقول 

 المانٌال المستخدم فً عمل أؼلفة الدفاتر المدرسٌة .

 الورق الممون -و
طباعة اإلعالنات والمنشورات أو  وٌستخدم فًبؤلوان عدة من الورق ٌصنع هذا النوع 

الكرفت الذي ٌوضع على مثل ورق  اٌضاً فً التجلٌدطباعة ورق المراسالت ، وقد ٌستخدم 

 كعب الكتاب .
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 (Carbonless paperالورق المكربن ) -ز
المتعددة وهو ورق عادي تم طالإه بمادة مكربنة وٌستخدم فً طباعة النماذج التجارٌة 

( ال تستخدم إال كنسخة أولى أي أصل ، أما CB. فالنسخة األولى التً ٌرمز لها بالرمز )النسخ

( وال تستخدم إال كنسخة وسطى أما األخٌرة فٌرمز لها CFBرمز )الوسطى فٌرمز لها بال

 ( وال ٌمكن استخدامها كنسخة أولى أو وسطى .CFبالرمز )

 (Banknoteورق النقود أو ورق البنكنوت ) -ح
وٌصنع هذا النوع من خرق القماش والقطن ومن خصابصه قابلٌته للثنً ومقاومته للتلؾ 

 لكثرة تداوله بٌن الناس .

 ورق الخرائط -ط
وهو ورق ٌتمٌز بمتانته وصالحٌته للطباعة من السطح البارز أما سطحه فٌتمٌز بنظافته 

 وخلوه من الشوابب . وٌعالج بالجالتٌن الحٌوانً النقً . وٌتمٌز بمقاومته للمحو .

 ورق الكربون -ي
تبة ، وٌستخدم هذا الورق فً عمل نسخ من الكتابة وبخاصة عند استخدامه مع اآللة الكا

 وهو ورق خفٌؾ ، ٌتم تؽطٌته بطبقة من خلٌط الشمع المنصهر مع السناج األسود .

 ورق المف والتغميف  -ك
وٌحضر من بعض الخامات الرخٌصة مثل المخلفات الزراعٌة أو الورق التالؾ مع إضافة 

 مواد الحشو والتجهٌز .

 كرتون التجميد -ل
تجلٌد لصناعة األؼلفة السمٌكة للكتب أو وٌستخدم هذا النوع من الكرتون فً عملٌة ال

 التجلٌد الفنً .

 

وهناك أنواع عدة أخرى للورق مثل ورق الزبد الشفاؾ ؼٌر المنفذ للماء والورق المعدنً 

المؽطى بمسحوق المعادن كاأللمنٌوم والزنك والقصدٌر مع بعض أنواع المواد الالصقة 

الحابط المؽطى بطبقة بالستٌكٌة ٌجعلها  المستخدم فً إعمال الدٌكور ، باإلضافة إلى ورق

 مقاومة للماء والسوابل وؼٌرها من األنواع .
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 الكتاب أجزاؤه وقياساتو  5-1
الكتاب هو مجموعة من األوراق المطبوعة والمجمعة والمجلدة ، وإذا وقع فً أكثر من  

م المجلد ، أما جزء سمً كل منها مجلد ، بحٌث تكون المجلدات متطابقة وال تختلؾ إال برق

 ( صفحة .80الكتٌبات فهً كتب صؽٌرة مجلدة بؽالؾ خفٌؾ وال ٌتجاوز عدد صفحاتها )

 أجزاء الكتاب  5-1-4
 ( :29-5أجزاء انظر الشكل )عدة ٌتكون الكتاب عادة من  

 
 
 
 
 
 
 

 
 المتن )جسم الكتاب( - أ

حمل وت (صفحة)الٌسمى وجه الورقة الواحدة وأوراق مطبوعة على كال الوجهٌن 

 أرقاما متتالٌة .

 األوائل والمالحق -ب
األوابل هً الصفحات التً تسبق المتن ، أما المالحق فهً التً تلً المتن وٌتم  

ترقٌم األوابل والمالحق ترقٌماً ٌختلؾ عن ترقٌم صفحات المتن وقد ال ترقم ، وتتضمن 

ضافة إلى صفحة األوابل اسم الكتاب والمإلؾ ودار النشر وتارٌخ النشر ومكانه باإل

 المقدمة وأحٌانا قابمة المحتوٌات أما المالحق فتتضمن اللوحات الملونة أو الخرابط .

 القميص أو البطانة  -ج
وهً أوراق بٌضاء مطبوعة أو ؼٌر مطبوعة توضع فً بداٌة الكتاب ونهاٌته ، 

 وتعمل على تماسك متن الكتاب بالؽالؾ .

 

 

( أجضاء انكزبة19-5انشكم )  



                                                        

118 
 

 الغالف -د
لمطبوع بلون أو أكثر وقد ٌكون من الكرتون المؽطى بالجلد ٌكون الؽالؾ من الورق ا 

الطبٌعً أو الصناعً )البٌز( أو القماش وٌحمل الؽالؾ معلومات عن الكتاب كعنوان الكتاب 

واسم المإلؾ ودار النشر إلى ؼٌر ذلك من المعلومات ، وإذا زادت مساحة الؽالؾ الكرتونً 

طبع الؽالؾ بالحبر أو ٌتم تذهٌبه بوساطة البصم عن حجم الكتاب تشكل ما ٌدعى االظفر ، وٌ

 الساخن )الحراري( باستخدام رقابق الذهب أو الفضة أو ٌنقش بالحرارة .

 الكعب )الضمع( -ىـ
وهو جزء من المتن الذي بوساطته ضم أوراق الكتاب معاً بؤي أسلوب من أسالٌب  

ذي ٌؽطً كعب المتن وٌحمل الضم )خٌاطة ، تدبٌس ، ؼراء( أما كعب الؽالؾ فهو الجزء ال

 عادة المعلومات التً تضمنها الؽالؾ .

 
 األجزاء اإلضافية   5-1-1

تضاؾ إلى بعض الكتب أجزاء أخرى ؼٌر التً ذكرت بحسب نوع الكتاب وقٌمته  

 وتتضمن األجزاء اآلتٌة :

 الغالف اإلضافي -أ
ٌه وهو ؼالؾ ورقً )لماع عادة( ٌؽطً الؽالؾ األصلً للكتاب وٌطبع عل

معلومات الؽالؾ األصلً نفسها ، وٌستخدم مع بعض أنواع الكتب المهمة كالمعاجم 

 والقوامٌس .

 مؤشر الصفحات -ب
 وهو شرٌط قماشً ٌوضع لمعرفة موضع صفحات معٌنة .

 التاج أو الحبكة -ج
وهً قطعة قماش زاهٌة األلوان توضع على كعب المتن لتزٌٌنه وهناك نماذج  

 ( .30-5لشكل )مختلفة للكتب انظر ا
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 قياسات الكتب )المقطع(  5-1-3

 تختلؾ قٌاسات الكتب بحسب نوع الكتاب وؼاٌاته وهناك أربعة قٌاسات ربٌسٌة هً : 

 ( سم وهو السابد فً معظم الكتب. 24×  17: وٌقدر حجمه بـ ) القٌاس الكبٌر -ا

وهو األنسب لكتب الروابٌة  ( سم19×  13: وٌقدر حجمه بـ ) القٌاس المتوسط -ب

 والمذكرات وبعض الكتب العلمٌة .

( سم وهو ٌناسب دواوٌن الشعر 17×  12: وٌقدر حجمه بـ ) القٌاس الصغٌر -ج

 والمسرحٌات والكتب الشعبٌة ذات التوزٌع الكبٌر وتعرؾ أٌضا بكتب الجٌب .

كر وقد ٌكبر هذا القٌاس : وهو قٌاس ٌشذ عن القٌاسات األنفة الذ القٌاس الخاص )الشاذ( -د

( سم وهو القٌاس األنسب للنشرات اإلحصابٌة والمجالت 30×  20لٌصل إلى )

األسبوعٌة وبعض الموسوعات واألطالس الجؽرافٌة . وقد ٌصؽر هذا القٌاس لٌصل 

( سم وهو األنسب لبعض األدلة السٌاحٌة واإلعالنٌة 17×  12إلى اقل من )

 وبروشورات الفنادق .

 

 

ًَبرج يٍ انكزت (30-5انشكم )  
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 ة الفصل الخامسأسئم

 بين أساليب التجميد المعروفة ؟
 ؟ ووتنوعالورق فسر سبب اختالف 

 ؟لماذا تضاف الممحقات إلى عجينة الورق ؟ أعط أمثمة عنيا 

 ما سبب تغرية عجينة الورق ؟

 أي أنواع الورق أكثر مالئمة لطباعة الدوريات ؟

 ا ؟ما المقصود بعممية الضرب في صناعة الورق ؟ وما اليدف مني

 أي القياسات انسب لطباعة أطمس الخرائط ؟

 أي أنواع الطيات انسب لبطاقة الدعوة ؟

 كم عدد صفحات ممزمة تطوى خمس طيات ؟

 ماذا نعني بشك الحصان ؟ -11

 أي أنواع التجميد انسب من غيرىا لتجميد الكتب الكبيرة ؟ -11

 ؟ ما فائدة شريطي القماش المستخدمة في طريقة سمث لمخياطة -12
 قارن بين التمبيس اليدوي واآللي من حيث سرعة اإلنتاج والكمفة . -13
 في الشكل األتي : سم األجزاء ذات األرقام عمى المجمد ؟ -14
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 (windows-xp) قواعد الحاسوب ونظام التشغيل
 

ام به ٌعد ضرورٌا فً أصبح الحاسوب ضرورة من ضرورات العصر الحدٌث ، واإللم

التقدم العلمً، فقد ساعد اإلنسان على انجاز المشارٌع العلمٌة والصناعٌة والعمرانٌة الكبٌرة 

 .كما دخل فً كل مجاالت الحٌاة الخاصة والعامة.

 

جهاز الكترونً ٌقوم باستقبال المعلومات والبٌانات بكمٌات كبٌرة  بانهوٌمكن تعرٌؾ الحاسوب 

دقٌقة وسرٌعة فضال إلى قدرته العالٌة على تخزٌن المعلومات فً مساحات ومعالجتها بصورة 

صؽٌرة جداً واسترجاعها وتعدٌلها فً أي وقت ترٌد وعلى أوساط مختلفة وبوقت قصٌر ،كل 

الحاسوب من قبل االنسان او هذه العملٌات تتم حسب التعلٌمات واالٌعازات التً ٌزود بها 

 .الشخص المستخدم 

لعملٌات على عدة أنظمة تشؽٌلٌة تقوم بتلك األعمال والمعالجات الحسابٌة الدقٌقة وتعتمد تلك ا

 ( .  windows – XPومن ابرز تلك األنظمة التشؽٌلٌة )

 

  Dosحٌث كانت االصدارت السابقة تتطلب نظام   Windowsوتوجد عدة إصدارات لنظام 

كنظام   Windows 98 ثم إصدار  Windows 95لتنفٌذ جمٌع الوظابؾ حتى جاء إصدار 

ثم تلتها اإلصدارات األحدث فجاء اإلصدار   Dosٌتضمن توفٌر الوظابؾ دون احتٌاجه لنظام 

Windows 2000   ثم تاله اإلصدارWindows XP   وأخٌرا اإلصدارWindows 

Vista   الذي ٌحتاج إلى مواصفات عالٌة فً الحاسبة .وسنعتمد فً شرحنا هنا على اإلصدار

Windows XP  وكما ذكرنا إن نظامWindows ( ٌستخدم الماوسMouse لتنفٌذ )

الوظابؾ وبالرؼم من إمكانٌة استخدام لوحة المفاتٌح فً معظم إجراءات النظام فان العدٌد منها 

ٌسهل تنفٌذه أكثر باستخدام الماوس حٌث أنها تتحكم بالمإشر الذي ٌظهر على الشاشة .قد ٌؤخذ 

نفسه بسرعة قد بدأ حدسٌاً من تنسٌق  حركات ٌده مع حركة مإشر  المبتدئ بعض الوقت ثم ٌجد

الماوس .وهنالك أربع إجراءات  أساسٌة للماوس تساعد فً تنفٌذ مختلؾ الوظابؾ كعرض 

 القوابم أو اختٌار احد األوامر أو فتح الملفات وٌمكن توضٌح تلك اإلجراءات بما ٌلً :

لماوس على موقع محدد على الشاشة وٌقصد به وضع مإشر ا : Selectالتأشٌر   -

 بتحرٌك الماوس .

 . وٌقصد به النقر على زر الماوس األٌسر وإفالته مرة واحدة :  Clickالنقر المفرد  -   
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وٌقصد به نقر وإفالت زر الماوس األٌسر بسرعة  : Double Clickالنقر المزدوج  -

 مرتٌن متتالٌتٌن .

صد به التؤشٌر على احد األٌقونات أو وٌق : Drag & Dropالسحب واإلحالل  -

الملفات ثم بالنقر المستمر على الزر األٌسر للماوس وإزاحته من مكانه ثم إفالته فً مكان 

آخر . وٌستخدم السحب فً تؽٌٌر مكان اإلٌقونات وترتٌبها على سطح المكتب أو فً نقل 

 الفاٌالت بالسحب من ملفه ووضعه فً ملؾ آخر .

الزر األٌمن والزر األٌسر وٌكون فً العادة الزر األٌسر هو الزر للماوس زرٌن هما 

الربٌس وٌستخدم فً معظم اإلجراءات أما الزر الثانً أي األٌمن فٌستخدم لفتح قوابم مختصرة 

 ( .1-6أنضر الشكل )

 
 (1-6الشكل )                            

وعندما ٌنتهً ستجد نفسك أمام  فً إعداد كل شا Windowsشؽل الحاسبة ٌقوم نظام تعند 

( وٌمكن إن  Desktopشاشة شبٌهة بالتً تراها فً الصورة أدناه والتً تسمى بسطح المكتب )

 -نمٌز على سطح المكتب ثالث أجزاء ٌمكن التحكم فٌها وهً :

 . Iconsأٌقونات سطح المكتب *    

 . Taskbarشرٌط المهام *    

 . (2-6كل )أنظر الش   Startزر البداٌة *   
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 (2-6الشكل)                                               

 

وقبل الدخول والتعرؾ على سطح المكتب وأجزابه ٌجب أن تعرؾ أن إنهاء عمل 

النظام أي إطفاء الحاسبة ٌجب أن ٌتم بطرٌقة نظامٌة تجنبنا إلحاق الضرر بالحاسبة أو النظام 

 البٌانات المخزونة. بعضبفقدان 

 

 تشغيل الحاسبة:  و إيقاف  6-4
 عندما نرٌد إطفاء الحاسبة ٌجب أن نقوم بالخطوات التالٌة:

 ( بواسطة زر الماوس األٌسر .startانقر زر البداٌة ) -1-1

 Turn off Computerمن القابمة قم بالنقر على الخٌار إٌقاؾ تشؽٌل الحاسبة  -1-2

 وتحتوي عل ثالث خٌارات : Turn off Computerتظهر نافذة 

 Stand By   وهً حالة اإلطفاء المإقت للحاسبة وٌمكن العودة إلى العمل فً أي

 لحظة.

 Turn Off .االطفاء النهابً للحاسبة 

 Restart   إطفاء الحاسبة ثم إعادة تشؽٌلها مرة أخرى دون استخدام المفتاح

 . (3-6أنظر الشكل ) الربٌسً
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 (3-6الشكل )                                            

                    أيقونات سطح المكتب  6-1
 قبل التعرف على اإلٌقونات ٌجب إن نتعرف على سطح المكتب  

: ٌعتبر مركز االنطالق الربٌسً لكل النشاطات واإلعمال فً نظام  Desktopسطح المكتب 

رة عن مساحة خلفٌة الشاشة وشبهت بسطح المكتب لجعل وهو عبا  Windowsالتشؽٌل 

استعمال األدوات المتاحة والمتوفرة بنفس السهولة التً نستعمل األدوات الموجودة فً أي مكتب 

عادي كما ٌمكن ترتٌبها وتنظٌم محتوٌاتها كما تنظم مكتبك الخاص حٌث تستطٌع إن تنظم 

رة عن ورق جدار أو إحدى الصور التً حاسبتك الشخصٌة . ولسطح المكتب خلفٌة هً عبا

تقوم باختٌارها بنفسك وتتجمع على سطح المكتب كافة األٌقونات التً تستخدم لتنفٌذ البرامج 

 والفعالٌات المختلفة.

أما األٌقونات تعرؾ بؤنها تلك الرسومات أو الصور الصؽٌرة المرتبة على سطح المكتب والتً 

رة من على سطح المكتب .إن األٌقونات الموجودة على سطح تمثل البرامج الممكن تنفٌذها مباش

المكتب تختلؾ من حاسبة إلى أخرى حسب المستخدم واختٌاره للبرامج التً تفٌد تخصصه أو 

 هواٌاته واهتماماته ولكن هناك بعض اإلٌقونات موجودة فً كل الحاسبات :

 : My Computerجياز الكومبيوتر  -6-1-4
هم على سطح المكتب إذ تتضمن جمٌع السواقات المتوفرة فً جهاز تعد هذه األٌقونة األ

الحاسوب إضافة إلى البرامج األخرى .لفتح هذه األٌقونة نستخدم الضؽط المتتالً مرتٌن على 

 زر الماوس األٌسر لتظهر لنا النافذة التالٌة المكونة مما ٌؤتً :

يمن عمى اسم النافذة المفتوحة الشريط العموي المسمى شريط العنوان ويحتوي في الجزء األ
 .  (4-6أنظر الشكل )  والى اليسار عمى ثالثة أزرار
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 (1-6أَظش انشكم )                                                   

 

 زر إؼالق النافذة  - أ

        لى الزر التالًوٌتؽٌر شكل هذا الزر بعد تكبٌر النافذة إ         زر تكبٌر النافذة - ب

 لكً ٌتم بعد ذلك تصؽٌر حجم النافذة.

 وتحوٌلها إلى رمز فً شرٌط المهام .           النافذة زر تصؽٌر-ج

 

ثم ٌلٌه شرٌط القوابم الذي ٌحتوي على مجموعة من األوامر والتً ٌنتج منها قوابم 

 منسدلة تحوي األوامر الخاصة بالنافذة المفتوحة .

وات وٌقع أسفل شرٌط القوابم وٌعرض فٌها أزرار تقوم بالمهام التً تستخدم ثم شرٌط األد

بشكل مستمر وله دور كبٌر فً سرعة انجاز األعمال  وٌختلؾ أٌضا باختالؾ النافذة المفتوحة 

. 

 والى األسفل من األشرطة توجد مجموعة من األٌقونات وهً:

 ظ بداخلها الصور واألفالم .أٌقونة المستندات المحفوظة داخل الحاسبة والتً تحف 

 ( إٌقونة القرص الصلبHard Disk والذي )ون مقسما إلى عدة أقسام حسب سعة ٌك

للقسم األول ثم   Cالقرص بالنسبة للحاسبة وٌؤخذ اسم األحرؾ االنكلٌزٌة  مبتدأ من الحرؾ 

 .وهكذا  Fثم  E ثم   Dالحرؾ 
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 ( أٌقونة القرص المدمجCD Room ٌ والذي من خالله ) مكن فتح القرص المدمجCD 

وتشؽٌله وٌؤخذ اسم آخر تسلسل تنتهً عنده القرص الصلب مثال إذا انتهى القرص الصلب 

ؼالبا إذا كان القرص الصلب مقسم إلى أربع أقسام فان القرص المدمج سٌؤخذ  Fبالحرؾ 

 .Gالحرؾ 

 (أٌقونة القرص المرنFloppy Disk وهو الذي من خالله ٌمكن فتح القرص ا ) لمرن أو

 عادة. Aتشؽٌله وٌؤخذ االسم 

 

 :  My Documentأٌقونة المستندات   6-2-2

النصوص أو  وهً عبارة عن مجلد ٌتم فٌه خزن جمٌع الوثابق التً ٌتم تحرٌرها من

ومجلد لحفظ مقاطع   My Pictures جداول أو رسومات كما ٌحتوي على مجلد لحفظ الصور 

 (.5-6أنظرالشكل) My Musicألؼانً ومجلد لحفظ ا My Videosالفٌدٌو 

 

(5-6الشكل )  
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 :  Recycle Binسلة المحذوفات   6-2-3

عند قٌامنا بحذؾ فاٌل أو مجلد أو حتى صورة فإنها ال تحذؾ بشكل نهابً وإنما توضع 

 فً  Restoreفً سلة المحذوفات حٌث ٌمكننا استرجاعها إذا رؼبنا بذلك من خالل األمر 

أما إذا قمنا بإفراغ سلة المحذوفات فال ٌمكن استرجاعه بعد ذلك ألنه قد تم مسحه   Fileقابمة 

 من الحاسبة .

 
   : Internet Explorerمستكشف االنترنيت   6-1-1 

وهً األٌقونة التً ٌمكن من خاللها االتصال بشبكة االنترنٌت حٌث تظهر الصفحة 

الحظة: تظهر الصورة بالشكل التالً إذا كانت الصفحة بالشكل التالً فً حالة االتصال.)م

 (6-6أنظر الشكل )  (Yahooالربٌسٌة محددة على محرك البحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6-6الشكل )                                                           

 

 :  Taskbarشريط الميام    6-3
مى بشرٌط المهام وٌقوم هذا الشرٌط باالحتفاظ فً أسفل سطح المكتب ٌوجد شرٌط ٌس

بمعلومات عن كافة المجلدات والبرامج المفتوحة بعرض أسمابها على هذا الشرٌط كما ٌوجد فً 

 وفً الجانب األٌمن منه الساعة والسماعة . Startالجانب األٌسر من الشرٌط زر البداٌة 
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النقر على األٌقونة نقر مفرد على أن أٌقونة السماعة ٌمكن من خاللها التحكم بالصوت ب

الزر األٌسر للماوس، إما الساعة فٌمكن من خاللها معرفة التؤرٌخ والوقت والتحكم بها وسٌتم 

  (7-6أنظر الشكل )شرحها مفصالً الحقاً 

 

 

 
 

                               
                                    

 أيقونة السماعة(  7-6)الشكل 
 

      ( :Taskbar) التحكم بموقع شريط الميام -6-3-4
فً الجانب السفلً لسطح المكتب ولكن   Taskbarؼالبا ما ٌكون موقع شرٌط المهام 

 ٌمكن تؽٌٌر موقعه إلى الجانب األٌـمن أواألٌسر أو العلوي لسطح المكتب وكما ٌلً:

األٌسر للماوس ثم اسحب  ضع المإشر فً المكان الفارغ فً شرٌط المهام ثم اضـؽط الزر

 شرٌط المهام إلى موقع آخـر.                                                                       

 لجلبه من جدٌد. Ctrl + Escإذا حدث أن اختفى شرٌط المهام فقم بالضؽط على المفتاحٌن 

اصة بشرٌط المهام فعند النقر ٌمكن التحكم بعدد من الخصابص من خالل قابمة المختصرات الخ

 .(  8-6رٌط المهام تظهر القابمة فً الشكل )على الزر األٌمن للماوس فً مكان فارغ من ش

 
 
 
 
 
 
 
 

 (8-6الشكل )                                                  
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ٌعطً قابمة منسدلة تتكون من عدة خٌارات ، فاالختٌار   Toolbarsالخٌار 

Address   ٌستخدم لعرض العناوٌن واالختٌارLinks   ٌستخدم فً حالة ربط مع الشبكة

 لعرض أٌقونات سطح المكتب فً شرٌط المهام .  Desktopواالختٌار 

 
 تعدد الميام :  6-3-1

هً إمكانٌته من القٌام بتنفٌذ مهمتٌن أو أكثر فً  Windowsإن من أهم صفات نظام 

بٌنما تقوم الحاسبة بطباعة   Microsoft Wordٌرا ببرنامج الوقت نفسه فمثال أنت تكتب تقر

تسمى هذه المٌزة بمٌزة   Emailمستند آخر وفً نفس الوقت ٌتلقى برٌدك االلكترونً رسالة 

 تعدد المهام وٌمكن االستفادة من مٌزة تعدد المهام بما ٌلً :

 از المهام .أن وجود عدة برامج مشتؽلة بنفس الوقت ٌوفر علٌنا الوقت فً انج -ا

 أن المشتؽلٌن ٌقومون بالعمل مع برنامجٌن أو أكثر بنفس الوقت.

وجود عدة برامج مشتؽلة بنفس الوقت ٌمكننا من جمع واسترجاع المعلومات المخزونة 

بحٌث تكون فً متناول الٌد.فإذا كنت تقوم بعمل تقرٌر ما واحتجت إلى بعض الحسابات 

فما علٌك   My Pictureة صورة من مجلد الصور الموجودة فً جدول البٌانات أو إضاف

 سوى التبدٌل بٌن النوافذ المفتوحة إمامك لنقل البٌانات أو المعلومات.

   

ورؼم أمكانٌة تشؽٌل عدة برامج فً وقت واحد إال انه ال ٌمكن العمل إال فً برنامج واحد فقط  

والٌس بانتظار إشارة منك . ٌعطٌنا بٌنما تبقى بقٌة البرامج إلى الخلؾ أي أنها متواجدة خلؾ الك

شرٌط المهام مٌزة ترتٌب البرامج أو النوافذ المفتوحة بعدة طرق من خالل نفس القابمة أعاله 

 وكما ٌلً:

Cascade Window .تظهر اإلطارات متتابعة وراء بعضها البعض 

- Tile Windows Horizontally .تظهر اإلطارات مرتبة ترتٌباً أفقٌا 

Tile Windows Vertically .ًتظهر اإلطارات مرتبة ترتٌباً عمودٌا 

 ٍُ ٍُShow the Desktop .لتصؽٌر كافة اإلطارات لتظهر كعناوٌن على شرٌط المهام 

وسلة   (My Document)ونافذة (   (My Computerقم بفتح عدة نوافذ ولتكن نافذة 

تً سبق ذكرها بالنقر فً قم بتجربة ترتٌب النوافذ مستخدماً الخٌارات البعدها المحذوفات 

     وكمافً الشكل  مكان فارغ من شرٌط المهام واختٌار الترتٌب األول ثم الثانً وهكذا

(6-9.) 
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 (9-6الشكل )
 

 *Lock the Taskbar  إذا كان هذا الخٌار مإشر فال ٌمكننا تؽٌر مكان شرٌط المهام :

 رٌط المهام بالطرٌقة الموضحة أعاله.وعند رفع التؤشٌر عنه فٌمكننا التحكم بموقع ش

 *Taske Manager  تظهر نافذة :Windows Task Manager  وتحوي على

 أسماء جمٌع البرامج العاملة والمفتوحة.

 *Properties  الذي ٌعطٌنا نافذةTaskbar and Start Menu Properties . 

ٌارات تساعد فً وتحتوي على خ  Taskbarوهً تحتوي على نافذتٌن األولى نافذة 

  Auto-hide the Taskbarضبط واختٌار األٌقونات التً ٌعرضها شرٌط المهام ومنها 

لجعل شرٌط المهام ٌظهر عند تقرٌب مإشر الماوس من موقعه وٌختفً عند إبعاده أما اختٌار 

Keep the Taskbar on the top of the other windows  أي لجعل الشرٌط

افذ أما إذا رفعنا التؤشٌر فستؽطً النوافذ شرٌط المهام. أما االختٌار ظاهراً فوق جمٌع النو

Show the clock .إلظهار الساعة على الشرٌط أو إخفابها 

إلخفاء األٌقونات ؼٌر المستعملة من على  Hide the inactive iconsاالختٌار 

 سطح المكتب .

ؽٌٌر قابمة البداٌة من القٌاسٌة والتً ٌمكن من خاللها ت Start Menuأما النافذة الثانٌة 

 .  (10-6أنظر الشكل )  إلى الكالسٌكٌة وبالعكس وحسب اختٌار المستفٌد
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 (11-6الشكل )
 :  Startزر البداية  -6-1

وبمجرد النقر على زر   Startفً الجانب األٌسر من شرٌط المهام ٌوجد زر البداٌة 

  Setting. ضع مإشر الماوس فوق األمر  Startمة الماوس األٌسر مرة واحدة تظهر قاب

وانقر ذلك إلبقاء القابمة مفتوحة حتى لو حركت مإشر الماوس .الحظ محتوٌات القابمة التً 

ٌدل اسمها علٌها لتعرؾ أنها الطرٌق لتشؽٌل جمٌع البرامج فً الحاسبة إضافة إلى تؽٌٌر 

وأخٌرا للخروج من النظام وإطفاء  االعدادت والحصول على المساعدة والبحث عن الملفات

 الحاسبة لذا فهً أهم مكون على سطح المكتب .

الحظ وجود سهم اسود صؽٌر          أمام بعض الخٌارات وعند الوقوؾ على هذا 

 الخٌار فانه ٌعطً قابمة ثانوٌة أخرى.

 

 :  Startدراسة خيارات القائمة  -6-1-4
 : Programsالبرامج   -

 علىمن نوع الكالسٌكٌة أو  Startإذا كانت قابمة  Programsضع المإشر على  

All program  إذا كانت من نوع القٌاسٌة وفً كلتا الحالتٌن هناك سهم ٌعطٌنا قابمة ثانوٌة

أو البرامج التً تم تنصٌبها فً  Windows XPتشمل جمٌع البرامج التً ٌوفرها نظام 

 الحاسبة.

 : Programsلمنسدلة وفٌما ٌلً بعض اختٌارات القابمة ا
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Accessories  وهذا االختٌار ٌعطً قابمة منسدلة أخرى تحتوي على االختٌارات :

 .  (11-6وكما فً الشكل ) الثانوٌة اآلتٌة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11-6الشكل )                                                 
 لتالٌة :وتحتوي على القابمة الثانوٌة ا  Accessibilityقابمة   

  Accessibility Wizard  :.وهً خاصة بؤعمال االنترنٌت 

  Magnifier: الظاهرة أمامك سواء كنت على سطح  اشةالمكبرة والتً تقوم بتكبٌر الش

 . Exitالمكتب أو فً أي برنامج وللخروج منها اختر 

  Narrator : وٌقوم بتحوٌل مقاطع صوتٌة أو كالمٌة. برنامج الراوي : 

 On-Screen Keyboard :  عند اختٌارها تظهر صورة لوحة المفاتٌحKeyboard 

وٌمكن بالنقر بالماوس على مفاتٌحها الظاهرة على الشاشة من أداء الفعالٌات واالٌعازات  

 التً ٌقوم بها لوحة المفاتٌح ولكن من خالل النقر على الماوس.

  االختٌارCommunications   :وهً قابمة  تٌةحٌث ٌعطً القابمة الفرعٌة اآل:

بجهاز التلفون  على البرامج الخاصة بربط الكمبٌوتر هذه القابمة االتصاالت حٌث تحتوي

 ( .12-6وشبكات الكمبٌوتر أنظر الشكل )

 
 

 

 

 

 

 

 

 (12-6الشكل )                                                             
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 (Communicationsالقوائم المنسدلة من االختيار )  6-1-1 
 ٌعطً القابمة الفرعٌة اآلتٌة : Entertainmentاالختٌار  -ا

-Sound Record .ًالمسجل الصوت 

 -Volume Control .لتنظٌم خصابص الصوت 

 -Windows Media Player .برنامج لعرض مقاطع الفٌدٌو 

  ٌعطً القابمة الفرعٌة  Accessoriesمن قابمة  System Tools االختٌار-ب

 الموضحة فً الشكل المجاور وهذا   

 االختٌار ٌحوي مجموعة من البرامج تتعامل مع نظام الحاسبة لتحسٌن أداءها والقٌام -ج

                        بصٌانتها عند حدوث بعض المشاكل فمثالً:

*Backup  .ًوهو مخصص لمعالجة الخزن اإلضاف 

*Disk Cleanup  ورٌة لٌترك مساحة فارؼة فً ٌقوم بمسح الملفات الؽٌر ضر

 . (13-6أنظر الشكل )القرص الصلب.

   

 

 

 

 

 (13-6الشكل )

 

الموجود مع ملفات النظام  Tempمالحظة: ٌمكن تنظٌؾ القرص أٌضا من الملؾ 

Windows .حٌث تخزن فً هذا الملؾ جمٌع الملفات الزابدة التً تتكون أثناء العمل 

 *Disk Defragmenter األجزاء المبعثرة فً األقراص الثابتة أو المرنة  : وٌقوم بإعادة

 مما ٌإدي إلى سرعة أداء الحاسبة.

  االختٌارCalculator  الحاسبة الٌدوٌة وتحتوي على حاسة رٌاضٌة :Standard 

التً تحتوي على  Scientificالتً تتضمن العملٌات الحسابٌة األربعة والحاسبة العلمٌة 

وؼٌرها من العملٌات الرٌاضٌة وٌمكن التؽٌٌر بٌن نوعً الدوال واللوؼارٌتم والجذور 

 . (14-6وكما فً الشكل )  Viewالحاسبة من القابمة 
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 (14-6الشكل )                                     
  االختٌارCommand Prompt  وٌستخدم هذا االختٌار  بعرض شاشة نظام التشؽٌل:

Dos  للون حٌث تظهر شاشة سوداء اC:/>   داللة على الدخول إلى نظام التشؽٌلDos 

 . (15-6أنظر الشكل ) 

 

 

 (15-6الشكل )                                               
     

  االختٌارNotepad   وهو برنامج لكتابة المالحظات التً ترٌد تدوٌنها أي هو بمثابة :

 . (16-6انظر الشكل )دفتر مالحظات 

 
                                     

      
                                              

 
 

 (16-6الشكل)
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  االختٌارPaint  وهو من برامج الرسم البسٌطة التً ٌمكنك تعلمها بسهولة حٌث تحتوي :

 على مجموعة أٌقونات تساعد فً رسم بعض األشكال البسٌطة إضافة إلى األلوان وٌمكن من

اختٌار الصور المخزونة فً الحاسة وإضافة بعض الكتابات لها أو   Openثم  Fileقابمة 

وكمافً األشكال الرسومٌة واأللوان وتحوٌلها إلى كارت معاٌدة لتهنبة األصدقاء بمناسبة معٌنة 

 . (17-6الشكل )

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (17-6الشكل )
 

  االختٌارWindows Explorer  : توٌات األقراص والمجلدات مع للتجول فً مح

إمكانٌة إجراء عملٌات القص والنسخ واللصق للمجلدات والملفات الموجودة فً قرص أو بٌن 

األقراص المختلفة . حٌث تظهر نافذة فرعٌة جانبٌة تظهر فٌها جمٌع مكونات الحاسبة وٌمكن 

 المختار فً الجانب التنقل خاللها واختٌار الموقع المطلوب لٌعرض لك مفصال محتوٌات الجزء

  . (18-6) المتجاورانظر الشكل

 
                                                  

 
 
 
 

                                            
                                         

 
 (18-6الشكل)
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  االختٌارWordPadم : وهو برنامج من برامج النصوص ٌقدمه نظاWidows  

وٌستخدم أسلوب مبسط فً العمل وله إمكانات بسٌطة فً التنسٌق،ٌمكنك كتابة رسالة أو وثٌقة 

   (.19-6كمافً الشكل)باستخدام هذا البرنامج 

 

 
 
 
 
 

       
 (19-6الشكل)

 
وفٌها نجد   Programsنعود بعدها إلى القابمة الربٌسة لمجموعة البرامج المتوفرة فً القابمة 

بإضافتها إثناء   Windowsمج التً تم تنصٌبها فً الحاسبة وبضمنها  تلك التً قام نظام البرا

 تثبٌته ومنها:

مجموعة من األلعاب البسٌطة للتسلٌة   Windows: حٌث ٌقدم لك نظام  Gamesاأللعاب 

إما إذا رؼبت بالعاب أخرى فٌمكنك شراء ما ترؼب من األقراص األلعاب المنتشرة فً 

اسبات التً تقوم تنصٌبها على حاسبتك لتجدها قد تم إضافتها فً قابمة محالت الح

Programs   (20-6انظر الشكل. ) 

 
 
 
 
 

   
 

 (21-6الشكل)                                            
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: وتشمل مجموعة من البرامج الخدمٌة الشهٌرة والتً  Microsoft Officeمجموعة برامج 

وأخذت تدرس فً المدارس والكلٌات وفً المكاتب المتخصصة فً تدرٌس نجحت بشكل كبٌر 

منها   Officeالحاسوب وهً من إنتاج شركة ماٌكروسوفت وهنالك عدة إصدارات لبرامج 

Microsoft Office 97  ثمMicrosoft Office 2000   ثمMicrosoft Office 20 

 ( 21-6وكمافً الشكل)   Microsoft Office 2007وأخٌرا 

 
 (21-6الشكل )

: هو برنامج معالجة وطباعة النصوص  Microsoft Office Wordبرنامج     

وٌمكن استخدامه فً كتابة الرسابل وطبع الكتب والقصص حٌث ٌمكن إضافة الصور 

وعمل الجداول وتنسٌق النصوص كما ٌستخدم فً صفحات الوٌب وكتابة البرٌد 

 االلكترونً .

: وهو من برامج جداول البٌانات حٌث  Microsoft Office Excelبرنامج      

ٌقوم بتنفٌذ العملٌات الحسابٌة واإلحصابٌة والتعامل مع الدوال الرٌاضٌة وتكون واجهته 

 بشكل جداول تحتوي على بٌانات.

: وهو من برامج قواعد البٌانات الذي  Microsoft Office Accessبرنامج     

البٌانات أو المعلومات وٌقوم بإدارة هذه البٌانات بطرٌقة  ٌتعامل مع مجموعة كبٌرة من

 مرتبة وسرٌعة .

: وهو برنامج ٌقوم بتحرٌر  Microsoft Office Power Pointبرنامج    

عروض تقدٌمٌة شكل شرابح متتالٌة بحٌث تقدم المعلومة بشكل جذاب وٌصاحب 

 (22-6أنظرالشكل)العرض بعض الحركات والصورواألصوات 

                                                                               
 
 
 
 

 ( 22-6الشكل)                                         
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 :Setting االعدادت  6-5
 تحتوي قابمة اإلعدادات على القابمة التالٌة:

 :Control Panelلوحة التحكم   6-5-4
نا نافذة تحتوي على مجموعة من األٌقونات التً تمكننا من التحكم هذا االختٌار ٌعطٌ      

وفٌما ٌلً سنتطرق إلى أهم هذه األٌقونات مع  (23-6.انظر الشكل)بإعدادات وضبط الحاسبة

 توضٌح عملها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ( 23-6الشكل)                                                       

 

-  Add Hardware:  

 ٌتم اختٌار هذه األٌقونة لتعرٌؾ الحاسبة على أي جهاز جدٌد ٌتم     ربطه

 وألجل ذلك نتبع ما Scannerكؤن ٌكون طابعة أو جهاز الماسح الضوبً 

 ٌلً:

 أوال: أن تقوم بتوصٌل الجهاز إلى الحاسبة والى التٌار الكهربابً.

  Add Hardwareٌقونة ثم انقر أ Control Panelاختر   Startثانٌاً:من قابمة 

 Windowsلٌقوم   Nextاختر منها  Add Hardware Wizardلتظهر لك نافذة 

XP   بالبحث عن الجهاز الجدٌد ومحاولة تثبٌت برنامجه التشؽٌلً ،ثم تتبع النوافذ

 . Finishوصوال إلى 

كنك ثالثاً: إذا لم ٌستطع النظام التعرؾ علٌه فانه سٌسؤلك عن نوع الجهاز وطرازه وٌم

 تتبع التعلٌمات بعد إضافة القرص التعرٌفً الذي تحصل علٌه مع الجهاز.
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-Add or Remove Programs: 

بزر  ٌتم اختٌار هذه األٌقونة عند إضافة أو حذؾ برنامج معٌن ،فعند النقر   

البرامج التً  نحصل على نافذة تحوي جمٌع الماوس األٌسر نقرتٌن متتالٌتٌن

اسبة.إن عملٌة حذؾ برنامج من خالل هذا األمر ٌعنً تم تنصٌبها فً الح

  Deleteمسح جمٌع ملفات البرنامج الذي ترؼب بإزالته أٌنما كانت موجودة إما األمر 

)مسح( الذي نحصل علٌه من قابمة المختصرات فقد ٌإدي إلى مسح بعض ملفات 

 البرنامج ولٌس كلها .

-Date and Time : 

 ٌخ موجودة فً شرٌط المهام حٌث ٌمكن مالحظةذكرنا أن الساعة والتؤر  

 الوقت كلما احتجت وأنت تعمل ،وعند تقرٌب مإشر الماوس من الوقت

الماوس  ٌظهر لك التؤرٌخ.ٌمكن تؽٌٌر وضبط الوقت والتؤرٌخ بوضع مإشر

 Date and Timeعلى الساعة ثم النقر نقراً مزدوجاً لتحصل على نافذة 

Properties   . 

بالنقر المزدوج تفتح النافذة  Date and timeبط الوقت من أٌقونة كما تستطٌع ض

وكما فً  1/9/2010فً  10:10اآلتٌة: اضبط الوقت والتؤرٌخ على الساعة 

  ( .24-6الشكل)

   

  

 

 

 

 

 

 (     24-6الشكل)

-Display  : 

مكونة  وهً أٌقونة خاصة بتنظٌم الشاشة فعند اختٌارها تظهر لنا نافذة وهً

اختٌار السمات  لؽرض   Themesسة نوافذ فرعٌة .النافذة األولى من خم

 المتوفرة والمتضمنة الخلفٌة ونوع الخط الخ.
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والتً من خاللها ٌتم اختٌار الخلفٌة لسطح المكتب كؤن تكون  Desktopالنافذة الثانٌة  

العب رٌاضً أو حتى صورتك وعندما ننتهً من  أوورق حابط أو صورة منظر طبٌعً 

 (.25-6انظر الشكل )   OKثم  Applyتٌار الصورة نضؽط على اخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 (25-6الشكل )                                         

 

- Mouse : 

للمإشر أو   لتؽٌٌر سرعة الماوس أو شكل المإشر كذلك ٌمكن إضافة حركة 

 ظل أو قلب مهام أزرار الماوس للذٌن ٌستخدمون الٌد الٌسرى كل هذه

أٌقونة   الخصابص الخاصة بالماوس نحصل علٌها بالنقر المزدوج على 

 ( .26-6وكما فً الشكل )   Mouseالماوس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (26-6الشكل )                                     
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- Keyboard : 

حٌث إذا  ٌمكن التحكم بخصابص لوحة المفاتٌح بنقر مزدوج على األٌقونة 

ٌومض ببطء   تٌح تكرر األحرؾ بسرعة كبٌرة أو أن المإشر كانت لوحة المفا

 أو بسرعة فٌمكن تنظٌم ذلك.

 

-Regional and Language : 

التً تستخدمها البرامج فً  عند اختٌار هذه األٌقونة ٌمكن التحكم بالطرٌقة

كما ٌمكن إضافة لؽة أخرى  عرض شكل األرقام والعمالت وصٌؽة التؤرٌخ

 معها. إلى الحاسبة لتعمل

-Printers and Faxes : 

أجهزة طابعات أو  من خالل هذه اإلٌقونة ٌمكننا أن نضٌؾ ما نرٌد من

 فاكسات إلى الحاسبة.

 

 

نتركها للطالب الذي   Control Panelهناك مجموعة أخرى من األٌقونات فً قابمة 

 ٌرٌد التعرؾ علٌها والبحث عن استعماالتها.

 :   Searchالبحث   6-6
كة االنترنٌت وذلك باستخدام هذه القابمة للبحث عن ملؾ أو مجلد فً الحاسبة أو فً شٌمكن 

من خالل كتابة اسم الملؾ أو باإلمكان كتابة كلمة من خالل نص معٌن لٌتم البحث وإعطاء 

 . (27-6انظر الشكل )  النتٌجة بعد فترة زمنٌة معٌنة

 

 

 

 

 

 
 
 

                                               
 (27-6الشكل )
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  :Help and Supportالمساعدة   6-7 
تقدم المساعدة إجراءات وخطوات مركزة ومفٌدة فً تشخٌص المشاكل وحلها. ٌمكن 

 Searchالفهرسة و  Indexالمحتوٌات و  Contentsمالحظة ثالثة أبواب للمساعدة هً 

لذي نرؼب بالبحث عن توضٌح أو البحث وٌمكنك اختٌار الطرٌقة المناسبة إلٌجاد الموضوع ا

    .  (28-6كما فً الشكل )حل لمشكلته.

 
 (28-6الشكل )                                       

 
  : Runالتنفيذ   6-8

وثٌقة بعد  وٌقوم هذا األمر بتنفٌذ أي برنامج أو ملؾ أو  Runبالنقر علٌه ٌعطٌنا نافذة 

أما إذا لم نعرؾ اسم البرنامج أو الملؾ فٌمكن اختٌار  OKثم اختٌار  Runتحدٌده على نافذة 

Browse   (29-6انظر الشكل ) ثم تحدٌد المسار . 

 
 (29-6الشكل )                                   
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 األطر والنوافذ:  6-9
ٌعتمد فً بنابه على النوافذ والن المساحة محدودة على   Windowsذكرنا أن نظام 

لذا ٌجب أن نعتنً بها جٌداً وهذا ٌعنً التحكم بحجم النوافذ المفتوحة من خالل  سطح المكتب

التحكم باألطر الخاصة بهذه النوافذ وٌمكن تلخٌص الطرق التً من الممكن استخدامها للتحكم 

 بحجم األطر بما ٌلً:

ٌمكن التحكم بتصؽٌر حجم النافذة وتكبٌرها باستخدام أزرار التحكم الموجودة فً -1

رٌط العنوان وجعله ٌؤخذ سطح المكتب بكامله مرة وتصؽٌر حجمه  بحٌث ٌظهر كزر ش

 فقط على شرٌط المهام مرة أخرى.

عند وضع مإشر الماوس على احد أضالع النافذة أو احد أركانها فانه سٌظهر سهم -2

مزدوج متعاكس وبالضؽط على الزر األٌسر للماوس وتحرٌكه مع استمرار الضؽط إلى 

 ( .30-6انظر الشكل )أو إلى الخارج فانه سٌتؽٌر حجم النافذة وحسب الرؼبة الداخل 

 
 
 
 
 

 (31-6الشكل )
 

قد ٌحتوي الملؾ أو النافذة المفـتوحة على عدد كبٌر من الملفات أوالفاٌالت بحٌث ال 

ٌسع حجم النافذة المعروضة على الشـاشة ، الحظ تـلقابٌاً ظهور أشرطة تمرٌر أفقٌة أو عمودٌة 

 (.31-6وكما فً الشكل ) تمكننا

 
                                                                        

 
 
 
 
 

 (31-6الشكل )                                   
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 قوائم المختصرات:  6-40
سواء  ٌقصد بها جمٌع القوابم التً ٌمكن الحصول علٌها بالنقر على زر الماوس األٌمن 

كان مإشر الماوس على سطح المكتب أو على شرٌط المهام أو على أٌقونة على سطح المكتب 

 أو على أي ملؾ موجود فً أجزاء الحاسبة .

 
 قائمة المختصرات على سطح المكتب وتضمن: 1-6-10-

 *Arrange Icon By أي طرٌقة ترتٌب األٌقونات على سطح المكتب أو ترتٌب الفاٌالت :

لفات والتً تحتوي على قابمة ثانوٌة وٌمكن أن نحدد نوع الترتٌب المناسب. ترتٌب داخل الم

أو حسب األحدث  Typeأو حسب النوع  Sizeأو حسب الحجم  Nameحسب االسم

Modified ًأو ترتٌب عشواب ،Auto Arrange  أو جعلها متوازٌة بالنسبة إلى خطوط

 (.32-6انظر الشكل )  . Align to Gridوهمٌة متتالٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (32-6الشكل )                                 
 

*- Refresh.إلنعاش األٌقونات وإعادة ترتٌبها على سطح المكتب : 

*- Past عملٌة لصق ملؾ أو أٌقونة تم تحدٌده بواسطة احد األوامر :Copy  أوCut  من

 موقع آخر لؽرض لصقه أو وضعه على سطح المكتب.

*- Past Shortcut.هً أٌضا عملٌة لصق لنسخة مختصرة من األٌقونات أو الملفات : 

*- Undo Copy وهً للتراجع عن آخر عملٌة قمت بها فإذا كانت آخر عملٌة :Copy 

 Undoستجدها  Deleteواذا كانت آخر عملٌة قمت بها هً  Undo Copyستجدها 

Delete بمة.وهكذا أما إذا لم تقم بؤي عمل فسوؾ لن تجدها فً القا 
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*- New ًلتكوٌن رموز جدٌدة كؤن تكون أٌقونات أو ملفات على شاشة سطح المكتب وه :

 تعطً قابمة ثانوٌة بالرموز التً ٌمكن إضافتها وتشمل :

   
 

مـع إمكانـية  New Folderلتكوين مجمد جديد عمى سطـح المكتب باســم افتراضي ىو 
 (.33-6كما في الشكل )نكميزيةبالــمغة العربية أو اال وتغيير االسم وكتـابت
 
 
 
 
 
 

 (33-6الشكل )                             
                    

 
تكوٌن مختصر للوصول إلى برنامج معٌن أو مجلد ما موجود فً أي جزء من الحاسبة 

 ولحاجتنا الستخدامه المتكرر مما ٌسهل فتحه على سطح المكتب مباشرة.

ستجدها متضمنة البرامج األخرى الموجودة   Newابمة الثانوٌة الحظ ما تبقى من الق

فً الحاسبة أي أنها تعطٌك إمكانٌة تكوٌن فاٌل جدٌد  من أي برنامج موجود لدٌك مع إمكانٌة 

 تسمٌته الستعماله من على سطح المكتب .

Properties   هذا االختٌار ٌفتح نافذةDisplay Properties   التً سبق أن تم

حٌث ٌعطٌك النظام إمكانٌة تؽٌر الخصابص الخاصة  Control Panelا ضمن قابمة دراسته

 بالشاشة من على سطح المكتب.

 

 قائمة المختصرات الخاصة بشريط الميام : -6-40-1
وهً قابمة تظهر عند الضؽط بزر الماوس األٌمن على شرٌط المهام وقد تم  شرحها 

 سابقاً.
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 :Folderجة من أي أيقونة أو ممف قائمة المختصرات النات -6-40-3
  Folderعند الوقوؾ بمإشر الماوس على أٌقونة ما على سطح المكتب أو أي ملؾ 

وبالنقر على الزر األٌمن للماوس تظهر قابمة مختصرات قد تحوي اختالؾ بسٌط  بٌن 

ارات القوابم من حاسبة إلى أخرى اعتماداً على البرامج الموجودة فً الحاسبة ولكن هناك خٌ

 ثابتة فً القابمة وسندرس أهمها:

*- Open ًلفتح البرنامج أو الملؾ واالستعاضة عن النقر المزدوج لزر الماوس األٌسر ف :

 الفتح.

*- Explore.لٌتم استعراض ما هو موجود داخل هذا المجلد : 

*- Search لفتح نافذة البحث :Search. 

*- Copy أو الملؾ أو : لتفعٌل أمر استنساخ لتلك األٌقونةFolder  وسوؾ لن ٌتم عمل النسخة

 .Pastإال عند تحدٌد الموقع الذي نرٌد عمل النسخة فٌه ثم اختٌار األمر 

*- Create Shortcut لتكوٌن مختصر وصول أو ما ٌسمى :Shortcut. 

*- Delete لمسح األٌقونة أو الملؾ حٌث ستظهر نافذة تسؤلك هل أنت متؤكد من رؼبتك :

 .Yesلى سلة المحذوفات وما علٌك إلكمال عملٌة المسح سوى اختٌار بإرساله إ

*- Rename.لتؽٌٌر اسم الملؾ إلى االسم الذي ترٌده باللؽة العربٌة أو االنكلٌزٌة : 

*- Properties خصابص الملؾ أو األٌقونة أو الفاٌل وتعطً نافذة لوصؾ الخصابص :

 ا عأو ملؾ أو فاٌل احده .تختلؾ خصابص أي أٌقونة

 

 

 Microsoft wordبرنامج  -6-44

 
 :  Microsoft wordتعرٌف برنامج  -6-11-1

هو برنامج ٌستخدم لطباعة النصوص  وتحرٌرها بشكل متطور وٌعتبر هذا البرنامج  من نظم  

جمٌع نظم الطباعة األخرى      Microsoft wordالطباعة المنتشرة حالٌاً  وقد فاق برنامج 

 كانٌات  واسعة فً تنسٌق النصوص باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة لما ٌتمتع به من إم

 -ومن إمكانٌاته ما ٌلً :

إعداد الرسوم من قبل المستخدم أو استخدام الصور الجاهزة التً ٌوفرها النظام باإلضافة  -ا

 إلى إدخال إمكانٌة صور البرامج األخرى والتحكم بها وبالتالً تضمٌنها فً المستند.

 الجداول وإخراجها بؤسالٌب متطورة.إعداد  -ب
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 تقدٌم نماذج جاهزة. -ج

 إمكانٌة إجراء التدقٌق اإلمالبً والنحوي. -د

 وؼٌرها وتضمٌنها فً المستند.   Excelإمكانٌة الربط بٌنه وبٌن البرامج األخرى مثل  -ـه

     

 تشغيل البرنامج:  -6-44-1
أول خطوة نتبعها هً إٌصال التٌار الكهربابً إن عملٌة تشؽٌل البرنامج سهلة للؽاٌة، حٌث أن  

   Microsoft Office wordثم تشؽٌل الحاسبة وعند ظهور سطح المكتب ٌمكنك فتح برنامج 

 بإحدى الطرق التالٌة:

لتظهر قابمة البرامج والتً تحتوي على   programثم اختر    startانقر زر  -ا

لتظهر لك نافذة  Microsoft wordاختر منها   Microsoft Officeاالختٌار

 البرنامج.

، ٌمكنك استخدام  (shortcut)إذا كانت أٌقونة البرنامج موجودة على سطح المكتب  -ب

النقر المزدوج بمإشر الماوس األٌسر لفتح البرنامج أو بالنقر على الزر األٌمن ثم 

 .Microsoft  wordمن قابمة المختصرات لٌفتح لك برنامج   openاختٌار 

 Microsoft wordواجهة برنامج  -6-11-3

  ( .31-6انظر الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (31-6الشكل )                                             

 



                                                        

149 
 

 : Title barشريط العنوان  -ا
واسم الملؾ،  Microsoft wordوٌظهر فً أعلى النافذة وٌحتوي على اسم البرنامج 

ا ً ولم ٌتم أعطاء اسم له فان البرنامج سٌقوم بإعطاء اسماً افتراضٌا هو وإذا كان الملؾ جدٌد

Document 1  . 

 
 :  Menu barشريط القوائم  -ب

ٌحتوي شرٌط القوابم على مجامٌع من األوامر مصنفة حسب مهامها وتتٌح كل منها 

 تنفٌذ أوامر معٌنة وهذه القوابم هً : 

File  Edit  View  Insert  Format  Tools  Tables  Windows  Help 

 

أما باقً األشرطة فٌمكن إظهارها وإخفابها حسب الحاجة  فان لكل شرٌط مهام خاصة 

به تساعدنا فً أداء العمل بشكل أسرع  وأفضل كما ٌمكن تؽٌٌر مواقع هذه األشرطة وذلك 

صبح شكل السهم بالنقر  على الشرٌط المراد  تؽٌٌر موقعه بواسطة الزر األٌسر للماوس عندما ٌ

 متعاكس ثم سحبه إلى المكان  الذي ترٌد وإفالته ومن أهم هذه األشرطة :

 
 : Standard barالشريط القياسي  -ج

وٌوضع ؼالباً أسفل شرٌط القوابم وٌحتوي على مجموعة األدوات التً تستخدم فً العمل         

ر الماوس منها  وبدون وتعرض بشكل أٌقونات  وٌمكن معرفة عمل كل منها  بتقرٌب مإش

 الضؽط لتظهر وظٌفة تلك اإلٌقونة.

 
    : Formatting barالتنسٌقشريط  -د

وٌوضع إلى جانب الشرٌط القٌاسً أي أسفل شرٌط القوابم ، وهو ٌشبه الشرٌط القٌاسً           

فً احتوابه على األدوات بشكل أٌقونات وهو مختص بتنسٌق الكتابة من حٌث اختراع نوع 

خط وحجمه ولونه وكذلك جعل الخط ؼامق أو مابل أو إضافة خط أسفله وؼٌر ذلك من أوامر ال

 التنسٌق .

وشرٌط تنسٌق الصور   Drawing barوهناك أشرطة أخرى منها شرٌط أدوات الرسم 

Picture toolbar   وشرٌط تكوٌن الجداول واألطرTables and Border Toolbar  

 وؼٌرها .
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 بدء بالكتابة :كيفية ال  6-44-1

ٌمكنك أالن البدء باستخدام لوحة  Microsoft wordبعد أن تعرفت على واجهة برنامج 

المفاتٌح والكتابة ولكن تذكر انه من المفٌد أن تعرؾ بعض المالحظات الواجب إتباعها إثناء 

 الكتابة وهً:

ب وهذا قد ٌقومون بطباعة ملزمة أو كتا Microsoft wordتذكر إن مستخدمً برنامج 

العمل ٌتطلب وقتاً وجهداً لذا فمن المفٌد التعود على الجلوس على كرسً مرٌح ذو خلفٌة 

 مستقٌمة لتجنب األلم فً الظهر من جراء الجلوس الطوٌل.

 

ضع كلتا ٌدٌك على لوحة المفاتٌح وحاول التعلم على الطباعة بعشرة أصابع ، قد ٌكون 

وقت وبالمواظبة على العمل ستحصل على نتٌجة جٌدة العمل بطٌبا  فً البداٌة ولكن بمرور ال

الن استخدامك عشرة أصابع  سٌوفر علٌك الوقت فً نقل  إصبعك من مفتاح إلى آخر وبالتالً 

توفٌر الوقت  فً طباعة الكلمة ثم السطر  ثم الورقة ، حٌث إن الطباعة السرٌعة تقاس بعدد 

 فً الدقٌقة الواحدة .الكلمات التً ٌتمكن مشؽل البرنامج من طباعتها 

 

 االنتباه إلى وجود إضاءة جٌدة ومرٌحة للعٌن وتجنب االنعكاسات على شاشة الحاسبة .

 

 اختيار لغة الكتابة:  -
هل الحظت صفحة الكتابة البٌضاء اللون، هل الحظت مإشر الكتابة، جرب أن تبدأ 

  Alt & Shiftة اضؽط على مفتاحً الكتابة. لتحوٌل الكتابة من اللؽة االنكلٌزٌة إلى اللؽة العربٌ

الواقعة إلى ٌمٌن لوحة المفاتٌح إما لتحوٌل الكتابة من اللؽة العربٌة إلى اللؽة االنكلٌزٌة فاضؽط 

 الواقعة فً الجهة الٌسرى  من لوحة المفاتٌح . Alt & Shift على المفتاحٌن

 
 :   Selectاختيار الكتابة  6-44-5

علٌك  أن تبدأ بتعلم تعدٌل النص مثل المسح واو  بعد إن قمت بكتابة بضعة اسطر

أي تحدٌد الكلمة أو السطر أو الفقرة   Selectionالتبدٌل أو االستبدال وهذا ٌتطلب تحدٌد النص 

وٌمكن إجراء عملٌة التحدٌد  أو حتى النص كله ثم إجراء عملٌات التعدٌل على الجزء المختار .

Select   لوحة المفاتٌح وكما ٌلً : باستخدام الماوس أو استخدام 
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 معالجة النصوص:  6-44-6
هً العملٌات التً تجري على النص بقصد قص جزء منه أو نسخه ومن ثم لصقه فً 

العدٌد من    Microsoft wordمكان آخر من المستند أو فً مستند آخر وٌوفر برنامج 

 امر التعدٌل هً:العملٌات التً ٌمكن إجراءها على النص بعد تحدٌده واهم أو

 

وهو اقتطاع )حذؾ ( الجزء المختار من النص وحفظه مإقتاً فً الحافظة :   Cutاألمر قطع

،)والحافظة هً منطقة ؼٌر مربٌة تحتفظ بها األجزاء المقصوصة أو المنسوخة لحٌن التنفٌذ ( 

 بإحدى الطرق التالٌة : Cutبؽرض وضعه فً مكان آخر من النص وٌمكن تنفٌذ األمر 

 فً شرٌط القوابم .  Editمن قابمة  *

 من لوحة المفاتٌح .  Ctrl+X* الضؽط على مفتاحً  
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من قابمة المختصرات التً  Cut* من نقر الزر األٌمن للماوس  واختٌار األمر 

 ستظهر أمامك .

       من الشرٌط القٌاسً .  Cut* النقر على أٌقونة 

 

لنص المختار وحفظها بالحافظة دون حذفها من وهو اخذ نسخة من ا :  Copyاألمر استنساخ

  Copyمكانها فالنسخ مثل القص إال إن الجزء المنسوخ ال ٌحذؾ من الملؾ وٌمكن تنفٌذ األمر 

 بإحدى الطرق اآلتٌة :

 فً شرٌط القوابم . Edit* من قابمة 

 من لوحة المفاتٌح .  Ctrl+C* الضؽط على مفتاحً 

من قابمة المختصرات التً   Copyواختٌار األمر  من نقر الزر األٌمن للماوس  * 

 ستظهر أمامك .

 من الشرٌط القٌاسً . Copyالنقر على أٌقونة  *

 

وهو لصق محتوٌات الحافظة فً أي مكان من المستند وحسب موقع :   Pastاألمر لصق -

مرة وٌمكن تكرار العملٌة ألكثر من   Copyأو    Cutالمإشر على إن ٌسبقه احد األمرٌن 

بإحدى الطرق   Past وذلك بوضع المإشر  فً كل مرة فً الموضع المطلوب ثم اختٌار أمر 

 اآلتٌة :

 فً شرٌط القوابم . Editمن قابمة 

 من لوحة المفاتٌح .  Ctrl+V* الضؽط على مفتاحً 

من قابمة المختصرات التً   Pastمن نقر الزر األٌمن للماوس  واختٌار األمر  *

 ستظهر أمامك 

 من الشرٌط القٌاسً . Past* النقر على أٌقونة 

 

قد تقوم بعملٌة ثم تجدها ؼٌر صحٌحة فٌتم التراجع عن تلك  : Undoالتراجع عن العملٌة  -

 بإحدى الطرق التالٌة :  Undoالعملٌة وذلك باختٌار أمر 

 فً شرٌط القوابم . Edit* من قابمة 

 ٌح .من لوحة المفات  Ctrl+Z* الضؽط على مفتاحً 

 * من خالل أٌقونة التراجع من الشرٌط القٌاسً. 
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فً كثٌر من األحٌان قد تقوم بعملٌة ما فً الوثٌقة كالقص أو :   Redoتكرار أو إعادة العملٌة 

النسخ أو الكتابة أو تؽٌٌر أشكال الحروؾ ثم تحتاج إلى تكرار العملٌة فور االنتهاء منها فً هذه 

 ع الذي ترٌد تكرار العملٌة ثم اختر إحدى الطرق لعمل التكرار:الحالة ضع المإشر فً الموض

 فً شرٌط القوابم .  Edit* من قابمة 

 من لوحة المفاتٌح .  Ctrl+Y* الضؽط على مفتاحً 

 من خالل أٌقونة اإلعادة من الشرٌط القٌاسً. *

 

الجزء  عند حدوث خطؤ فً حرؾ أو كلمة أو سطر فٌمكن باختٌار :  Deleteاألمر مسح  -

من  Deleteمن لوحة المفاتٌح أو اختٌار األمر   Deleteالمراد مسحه ثم اضؽط على األمر 

 . editقابمة 

 

 

 تنسيق الكتابة   6-44-7
بعد أن قمت بالتضلٌل ٌمكنك بسهولة إجراء التنسٌق المطلوب وذلك باختٌار األزرار  

 لبعض أزرار شرٌط التنسٌق وعملها:المالبمة التً ترٌدها من شرٌط التنسٌق وفٌما ٌلً توضٌح 

 
 : Font Sizeوحجم الخط   Fontنوع الخط * 

والمقصود بنوع الخط هو شكل أحرؾ النص عند الكتابة الحظ إن البرنامج ٌضع فً 

وٌمكن تؽٌٌره بوضع مإشر الماوس على    Time New Romanحقل نوع الخط النوع 

ظهر أمامنا قابمة بؤنواع الخطوط تختار منها السهم األسود الموجود على ٌمٌن اسم الخط وست

كحجم افتراضً للخط وٌمكن  12الخط المناسب ، أما حجم الخط فان البرنامج ٌعطً الحجم 

تكبٌر الخط وتصؽٌره عن طرٌق تعدٌل الحجم وذلك بنقر السهم األسود الموجود على ٌمٌن 

بمة منسدلة تشمل على الخاص بحجم الخط فً شرٌط التنسٌق وسوؾ تظهر لك قا 12الرقم 

 ( .35-6وكما فً الشكل ) أرقام متتالٌة تمثل أحجام الخط  اختر منها الحجم المناسب 
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 (35-6الشكل )                                   

 أزرار: ة* تنسيق شكل الحروف وىي ثالث

 

 
 * تنسيق األسطر أو الفقرات   

لٌلها بالطرٌقة التً درسـتها ثم اختٌار احـد عند اختٌار كلمة أو سطر أو فقرة ثـم تظ

إٌقونات التنسٌق أعاله وهً حسب الترتٌب من الٌسار محاذاة نحو الٌسار ، توسٌط،محاذاة إلى 

 الٌمٌن ،ضبط فؤنك ستحصل على التنسٌق الذي ترٌد .

 * اختيار لغة الكتابة 

ٌزٌة وبالعكس تتم من لوحة المفاتٌح ذكرنا سابقاً أن تؽٌٌر الكتابة من العربٌة إلى االنكل        

الكتابة   ARحٌث تعنً الحروؾ   Keyboard Languageكذلك ٌمكن ذلك من إٌقونة 

 الكتابة باللؽة االنكلٌزٌة .  ENباللؽة العربٌة والحروؾ 
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 اختيار اتجاه النص* 
 من اليسار إلى اليمين . سلتغيير اتجاه النص من اليمين إلى اليسار وبالعك    

 

  * التعداد الرقمي
إمكانٌة إجراء ترقٌم آلً للفقرات فعند النقر على    Microsoft Wordٌتٌح برنامج 

أٌقونة  التعداد الرقمً سٌضٌؾ البرنامج رقم فً بداٌة كل سطر أو فقرة أو كلما ضؽطنا مفتاح 

Enter  . سٌنتقل المإشر إلى سطر جدٌد ومضٌفاً تعداد جدٌد 

 Bullets andثم اختٌار Formatاد النقطً من قابمة كما ٌمكن عمل التعد

Numbering  لتظهر نافذة تحتوي على ستة نماذج وٌمكن منها اختٌار األسلوب المناسب

 مرة واحدة. Backspaceللترقٌم، وإللؽاء أخر ترقٌم ٌتم الضؽط على مفتاح 

 

 * التعداد النقطي.

اك أنواع من التنقٌط ٌمكن اختٌار النوع نوع آخر من التعداد باستخدام التنقٌط اآللً وهن

توجد  Bulletsوعلى مستوى التنقٌط  Bullets and Numberingالمناسب ففً نافذة 

  ( .36-6انظر الشكل )نماذج ألسلوب التنقٌط.

 

 
 (36-6الشكل )

    Font Colorلون الخط المستخدم * 
 ٌمكن اختٌار لون الكتابة كؤسلوب لتنسٌق المستند .

 -(:1)تدرٌب

 قم بعمل قابمة بؤسماء شعبتك مراعٌاً ما ٌؤتً: 
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  18وحجم الخط   Boldجعل الصؾ والشعبة فً وسط الصفحة وجعل الحروؾ ؼامقة  -1

 .14ضع تعداد نقطً ألسماء طالب الشعبة وجعل الخط بحجم  -2

 
 :  Microsoft Wordكيفية إنشاء مستند في برنامج   6-44-8

وكتابة  من عمل مستند نصً باستخدام لوحة المفاتٌح Microsoft Wordٌمكننا برنامج   

المستند ومن ثم تنسٌق النص إلخراج وثٌقة تتكون من صفحة واحدة أو من مجموعة صفحات 

وبالتالً طباعتها لالستفادة منها. وٌقوم البرنامج بإعطاء هذا المستند اسماً افتراضٌاً هو 

Document 1  ٌقونات الموجودة فً الشرٌط القٌاسً وهً: . فً هذه المرحلة نحتاج إلى األ 

 
          (New Blank Document :) لو أردت أن تبدأ بكتابة مستند جدٌد فقم باختٌار

من قابمة    Newهذه األٌقونة أي اختٌار وثٌقة مستند جدٌد من الشرٌط القٌاسً أو اختٌار 

File. حسب نوع اللؽة التً ترٌد  الحظ وجود مإشر الكتابة ٌنبض فً احد جانبً المستند

 الكتابة بها.

 

Open              : إذا كنت ترٌد فتح مستند موجود ومخزون مسبقاً فً حاسبتك أو فً قرص

.أما من لوحة المفاتٌح فٌمكن  Fileمن قابمة    Openمرن قم باختٌار هذه األٌقونة أو اختٌار 

ستظهر لك نافذة لتحدد موقع أو مسار وعندها    Ctrl+Oاختٌار األمر بالضؽط على مفتاحً 

أن ٌقوم بفتح أكثر من مستند واحد فً نفس الوقت  المستند الذي ترٌد فتحه .ٌمكن للبرنامج

وبالتالً إجراء عملٌات النسخ أو القص أو اللصق لٌس فً مستند واحد فقط بل بٌن المستندات 

 قٌد العمل )المفتوحة(.

 
Save          :فً مستند جدٌد وأردت إن تخزن أو تحفظ هذا المستند فً  إذا قمت بالكتابة

حاسبتك أو على قرص فٌجب أن تحفظه باسم لكً تستطٌع العودة إلٌه مرة أخرى متى احتجت 

 Save asلتظهر لنا قابمة  Fileمن قابمة  Save asله. فٌمكن إجراء الخزن باسم باإلٌعاز 

 موقع الخزن سواء فً لها ٌمكن تحدٌد وألول مرة ومن خال  Saveأو بالضؽط على أٌقونة 

My Document  أو على سطح المكتب أو على القرص المرن و ؼٌرها. وكما فً الشكل

(6-37. ) 
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 (37-6الشكل )                                               

 

االفتراضيً  حٌث ٌقوم البرنامج بإعطاء االسم  File nameفً أسفل النافذة تجد حقل 

Doc1  وٌمكن تؽٌٌره إلى االسم الذي ترٌد أما حقSave as type   فهو لحفظ نيوع المسيتند

لذا ٌترك هذا الحقل دون تؽٌٌر ثيم عنيد   Document Word ومن الطبٌعً أن ٌحفظ بالنوع 

لٌييتم لنييا الحفييظ ٌمكيين حفييظ المسييتند الواحييد بييؤكثر ميين اسييم    Saveاالنتهيياء نضييؽط علييى زر 

على أكثر من نسخة للمستند الواحد  ومن ثم المحافظة عليى المعلوميات الموجيودة فٌيه  للحصول

 فً حالة تلؾ إحدى النسخ .

 

أما إذا أردنا حفظ المستند المفتوح والمحفوظ سابقاً باسم وبعد إجراء التحدٌث علٌه فما           

من   Saveتٌار إٌعاز من الشرٌط القٌاسً أو اخ Saveعلٌنا سوى النقر على أٌقونة حفظ 

 .  Ctrl+sأو من لوحة المفاتٌح بالضؽط على مفتاحً  ,Fileقابمة 

الذي سٌإدي إلى إؼالق   Fileمن قابمة   Closeوإلؼالق المستند نستخدم األمر 

المستند والعودة إلى الشاشة السابقة أو إلى وثٌقة أخرى مفتوحة )قٌد العمل ( ألنه كما ذكرنا 

 ح ما ال نهاٌة من الوثابق فً وقت واحد .سابقاً ٌمكننا فت

 

 (:2تدرٌب )
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* قم بالتحدٌث على أسماء شعبتك بإضافة اسم طالب جدٌد ومسح احد الطالب.قم 

 بحفظ هذه القابمة الجدٌدة مع االحتفاظ بنسخة القابمة السابقة .

 ؟ Microsoft Word* هل ٌمكنك فتح أكثر من مستند فً برنامج 

 مستندات المفتوحة دون الخروج من البرنامج.* قم بإؼالق احد ال

لو قمت بعمل بعض التؽٌٌرات على المستند الذي تعمل علٌه ثم أؼلقت البرنامج دون 

حفظ التؽٌٌرات التً أجرٌتها، تالحظ أن البرنامج ٌقوم بمساعدتك وإعطابك نافذة تسؤلك هل 

 NOللموافقة أو اختٌار  Yes ترٌد حفظ التؽٌرات التً أجرٌتها على الوثٌقة . ٌمكنك اختٌار

إللؽاء األمر واإلبقاء  Cancelلالحتفاظ بنسختك دون خزن التؽٌٌرات التً أجرٌتها أو اختٌار

 ( .38-6انظر الشكل )على وثٌقتك.

 

 

 

 

 
 
 (38-6الشكل )

 

  : Page Setupأعداد الصفحة   6-44-9

بالكتابة من  أتند قبل البدلكً تكون النتٌجة كما نتوقعها ٌجب أن نقوم بإعداد صفحة المس

حٌث الحواشً المتروكة من األعلى واألسفل ومن الٌمٌن والٌسار باإلضافة إلى اتجاه الورقة 

 Pageأثناء الطباعة ونوع الورق المستعمل وؼٌر ذلك من أعدادات الصفحة ضمن نافذة 

Setup   من قابمةFile  . 

ومن  Topتترك من األعلى التً س   Marginsإلعداد صفحة عملك الحظ الحواشً 

 .  Rightومن الٌمٌن  Leftومن الٌسار  Bottomsاألسفل 

كما فً أوراق المالزم أو الكتب الرسمٌة  Portraitإما اتجاه الورقة فإما ٌكون طولٌاً  

 لبعض الجداول أو الرسوم. Landscapeاالعتٌادٌة أو إن تكون بشكل عرضً 

 

ال بد لك من إلقاء نظرة على  الطباعة وقبل إعطاء إٌعـاز  بعد إعداد صفحة المستند          

أو من   Fileمن قابمة   Print Previewالملؾ النصـً من خالل أمر معاٌنة قبل الطبـاعة 

 ( 39-6وكما فً الشكل ) فً الشرٌط القٌاسً Print Preview أٌقونة المعــاٌنة قبل الطباعة 
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 (39-6الشكل )

 

 

ٌمكنك أالن وبعد أن الحظت شكل المستند عند الطباعة أن تقوم باختٌار آمر الطباعة            

Print   أما من أٌقونة الطباعة فً الشرٌط القٌاسً أو من قابمةFile   ًآو بالضؽط على مفتاح

Ctrl+p   من لوحة المفاتٌح لتظهر لك نافذةPrint  . 

التً ستقوم بإٌعاز الطبع فً حالة وجود أكثر فً هذه النافذة نقوم بتحدٌد نوع الطابعة 

 من طابعة معرفة على الحاسبة.

فٌمكن طباعة المستند بؤكمله أو  Page Rangeكما نحدد ما نرٌد طبعه فً حقل 

 طباعة الصفحة الحالٌة فقط أو طباعة أوراق معٌنة فنحدد أرقام صفحاتها.

  Number of Copiesقل كما ٌمكن تحدٌد عدد النسخ التً نرٌد طباعتها من الح

 ( . 40-6انظر الشكل ) .  OKولتنفٌذ أمر الطبع اضؽط على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 41-6الشكل )                                              
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 :  Header and Footerاليوامش الرأسية والذيمية   6-44-40
إمكانٌة إضافة نص فً  هو Microsoft Wordمن التنسٌقات التً ٌوفرها برنامج 

. وٌمكن تعرٌؾ معنى الهامش بؤنه   Footer أو الهامش السفلً   Headerالهامش العلوي 

مساحة من المستند تخصص لكتابة نص ما مثالً  ٌكتب فٌها اسم الكتاب أو اسم الفصل فً 

المإلؾ الهامش العلوي بٌنما ٌضاؾ رقم الصفحة أو سنة الطباعة أو التؤرٌخ أو قد ٌضاؾ اسم 

فً الهامش السفلً وحسب تنسٌق هوامش المستند ، وقد ٌكون الهامش موحداً لجمٌع صفحات 

المستند أو تختلؾ فٌه الصفحات الفردٌة عن الصفحات الزوجٌة  وٌمكن تحدٌد ذلك من  نافذة 

Page Setup   من قابمة File  : وفً الجزء الخاص بالهوامش ٌوجد خٌاران هما 

 Different Odd and Even  .أي اختالؾ الصفحات الفردٌة عن الزوجٌة 

 Different First Page  .اختالؾ الصفحة األولى 

 

 وبإهمال هذٌن الخٌارٌن نحصل على هوامش موحدة لكل صفحات المستند .

لٌظهر شرٌط   Viewمن قابمة   Header ad Footerٌمكن إضافة الهوامش باختٌار األمر 

الوقوؾ على مكان الهامش العلوي أو السفلً وبنقر مزدوج على خاص بتنسٌق الهوامش أو ب

 زر الماوس األٌسر لٌظهر لنا شرٌط الهوامش ونبدأ بكتابة الهامش المطلوب .

ٌمكن إدراج ترقٌم لصفحات المستند أو التؤرٌخ أو الوقت من خالل أٌقونات شرٌط 

ٌم الهوامش وأضافتها على فً الشرٌط إلنهاء تصم Closeالهوامش وعند االنتهاء انقر على 

 (  . 41-6وكما الشكل )المستند.

 

 
 ( 41-6الشكل )                                               

 إدراج معمومات مختمفة:  6-44-44
المستند  ىأمكانـية أدراج معمومات جاىزة إلضافتيا إل Microsoft Wordيوفر برنامـج 

 Page ,حيث يمكن إضافة ترقـيم لصفحات المستـند   Insertويتم تنفـيذىا من خالل قائمة 

Number  أو إضــافة التأريخ والوقـــت الحــاليDate and Time   أو إضافة الرموز
انظر الشكل   أو إضافة مربع نصي وغـيرىا. Symbol الخاصة التي يوفـرىا البرنامـج 

(6-42. ) 
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 (42-6الشكل )                                             

  

 ترقيم الصفحات: -ا
ٌقوم تلقابٌاً بتقسٌم الصفحات اعتماداً على خصابص  Microsoft Wordإن برنامج 

إعداد الصفحة فؤنت تستمر بالكتابة وٌقوم البرنامج مباشره باالنتقال إلى صفحة جدٌدة متى ما 

إذا رؼبت ( مع هذا فمن المفٌد جداً   كان ذلك ضرورٌاً ) قد تستطٌع إعادة تنسٌق األسطر

إضافة ترقٌم لصفحات مستندك متى ما وجدت الحاجة إلى ذلك وكل ما علٌك هو اختٌار إٌعاز 

Page Number  من قابمةInsert   لتظهر لك نافذة Page Number   : وفٌها 

ا (. أما الحقل : الختٌار مكان الترقٌم )فً أعلى الصفحة أو فً أسفله  Positionالحقل األول 

Alignment  فٌحدد موقع الترقٌم )إلى الٌسار أو إلى الٌمٌن أو فً الوسـط إلى الداخل أو إلى

لٌظهر لك  OK الخارج ( كذلك هنـاك اختٌار شمول أول صفحة بالترقٌم أوال ثم النقر على 

 ( .43-6كما فً الشكل )  الترقٌم

 
 
 
 
 

                                        
 

 (43-6الشكل )
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 :  Symbolإضافة الرموز  -ب
تظهر النـافذة التً   Symbolٌستخدم إلدخال رموز ؼٌر تقلٌدٌة إلى المستند فعند اختٌار 

عند إٌجاده ٌتم تحـدٌد الرمز بالنقر   Fontنبـحث عن الرمز المطـلوب فً حقل الخط المناسـب 

ل الرمـز فً المستند حٌث ٌتم إدراجه عند إلدخـا  Insertمــرة واحدة على مفتاح اإلدخال 

 .(44-6روج انظر الشكل )للخ  Closeموضع مإشر الماوس وبعد ذلك نضؽط على مفتاح 

 
 
 
 
 

                                   
 (44-6الشكل )                                         

 
 إضافة صورة إلى المستند: -ج

  Insertوعة من الصور التً بإمكانك إدراجها إلى مستندك من قابمة ٌوفر لك البرنامج مجم

 تجد اختٌارات هً :  Pictureوضمن مجموعة 

 
 *ClipArt   .توفر صور جاهزة ضمن البرنامج 

 

 *From File .إلدراج صور متوفرة فً الحاسبة أو ٌمكن إدراجها من قرص : 

 

 * AutoShapes  من األشكال الجاهزة التً من أشكال تلقابٌة: وتضم مجموعة

 الممكن إدخالها أو إضافتها إلى المستند.

 

 *WordArt  .نص فنً: ٌستخدم لكتابة نص معٌن بإشكال هندسٌة فنٌة مختلفة 

 

 * Chart .ًالرسوم البٌانٌة: حٌث تتوفر جداول قٌم مع إمكانٌة تمثٌلها بٌانٌا 
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 إضافة المعادالت إلى المستند : -د
ة المعادالت من المستند عن طرٌق اإلٌقونة             فعند الضؽط علٌها ٌظهر ٌمكن إضاف

 .(45-6كم فً الشكل )محرر المعادالت   Equation editorالشرٌط 

 
 
 

 (45-6الشكل )
 إما فً حالة عدم وجودها فً احد الشرابط فٌمكن استخراجها من الخطوات التالٌة:

 
 

نبحث عن األٌقونة         ثم بواسطة الماوس  Command ثم من أل Insertنختار من 

نضؽط مع السحب وندرجها فً إحدى األشرطة الموجودة على نافذة البرنامج وٌمكن سحب أي 

 ( .46-6انظر الشكل ) أمر آخر بنفس الطرٌقة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (46-6الشكل )
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 : Tablesالجداول   6-44-41
 
 إنشاء الجداول: -ا
لجداول عبارة عن مجموعة من األعــمدة والصفوؾ المتقاطعة مكونة مساحات متـساوٌة تشبه ا

الـخالٌا من حٌث الشكل والتنظٌم ٌمكن إمالء هذه الـخالٌا بمقاطع نصٌة قد تكون أرقاما أو 

حٌث تعطً قابمة   Insertثم اختٌار   Tableحروفاً. ٌمكن بسهـولة إدراج جدول من قابمة 

 Insert Tableا جدول لتظهر نـافذة اختار منه

أن هذه الطرٌقة تمكنك من عمل جدول بتحدٌد عدد األعمدة والصفوؾ فً الجدول ففً 

  Number of Rowsنحـدد عدد األعمدة، وفً حــقل  Number of Columnsحقل

 نحدد عدد الصفوؾ لنحصل على الـجدول مباشرة 

 .( 47-6وكمافً الشكل )

 

 

 

 

 

 

                                            
 
 
  
 

 (47-6الشكل )

 
 صفوف. 3أعمدة و 5قم بعمل جدول يتكون من 
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 : Draw Tablesرسم الجدول  -ب

لٌظهر  Tableمن قابمة  Draw Tableلرسم جدول مقسم إلى صفوؾ وأعمدة اختر 

 .  Table and Borderالشرٌط 

ل مإشر الماوس إلى شكل قلم ونبدأ برسم محٌط نقوم باختٌار أٌقونة رسم الجدول لٌتحو

الجدول الخارجً بشكل مستطٌل ثم نقسمه إلى أعمدة واسطر بسحب خطوط متعامدة أو 

متقاطعة باستخدام زر الماوس األٌسر وتصمٌم الجدول المطلوب .ٌمكن أعطاء أطار للجدول 

 لتنسٌق الجدول وإظهاره .وتلوٌن خالٌاه كما تستخدم باقً األدوات الموجودة فً هذا الشرٌط 

 .( 48-6انظر الشكل )

 
 
 
 (48-6الشكل )

 
 : Table Auto Formatالتنسيق التمقائي لمجدول  -ج

ففً  ٌستعرض لنا نماذج لجداول جاهزة للتنسٌق، Table Auto Formatإن اختٌار 

توجد مجموعة من الجداول الجاهزة وعند اختٌار احدها ٌظهر شكل   Table Styleحقل 

ٌمكن تؽٌٌر بعض تنسٌقات الجدول الجاهز من خٌارات   Previewلجدول فً حقل المعاٌنة ا

 ( .49-6انظر الشكل ) . Apply Special Format toحقل 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 (49-6الشكل )
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 أسئمة الفصل السادس
 . ما فابدة كل مما ٌؤتً:1س

 . My Documentأٌقونة الوثابق 

 أٌقونة سلة المحذوفات.

 .Startاٌة زر البد

 .System Toolsمن قابمة   Disk Defragmenterاالختٌار 

 

  Windows. ما المقصود بمصطلح تعدد المهام؟ وضح ذلك مع ذكر أهمٌة ذلك فً نظام 2س

 

. ما الفابدة  من هذه النافذة؟اذكر أربع أٌقونات Control Panel. وضح كٌؾ تفتح نافذة 3س

 فً هذه النافذة مع شرحها.

 

 أل الفراؼات بكلمات صحٌحة:. أم4س

 ٌعتبر ________ أهم مكون على سطح المكتب. -1

ٌعتبر زر _______ لماوس هو الزر األساس أما الزر _______ فٌستخدم  -2

 لفتح القوابم فقط.

فٌدل على  Cللداللة على القرص _______ أما الحرؾ  Aٌستخدم الحرؾ  -3

 القرص _______ .

فٌعتبر  Note Pad____ أما برنامج من برامج ___ Paintٌعتبر برنامج  -4

 من برامج _______.

ٌحتوي شرٌط المهام فً الجهة الٌمنى منه على _______ وفً الجهة  -5

 الٌسرى منه على _______.

 . علل ما ٌؤتً :5س

 عدم إطفاء الحاسبة مباشرة من التٌار الكهربابً. -*

 مسحاً نهابٌاً.  Deleteال ٌعتبر األمر  -*

 . Screen Saverة استخدام خدم -*

 ال تحتوي جمٌع الحاسبات على نفس األٌقونات على سطح المكتب. -*

 نظاماً سهل التعامل معه. Windowsٌعتبر نظام  -*
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 :عرؾ ما ٌؤتً  – 6س

 شرٌط التنسٌق

 الهامش

 إعداد الصفحة

 الجدول

 

 كم طرٌقة ٌمكن من خاللها تحدٌد لؽة الكتابة فً المستند؟ وضح ذلك -7س

 

 واذكر أهم إمكانٌات هذا البرنامج .  Microsoft Wordعرؾ برنامج  -8س

 

 .Microsoft Wordما هً المالحظات الواجب إتباعها عند استخدامك برنامج  -9س
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