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   وی کیو   //:veyq.irwww.httpقدرتمند دانلود انواع کتاب ها   منتشر کننده : سایت

 {تشکر از مدیر وبسایت عزیز {

 برای برقراری تماس با  ما و  دریافت پاسخ سوال های خود با آیدی و ایمیل زیر در ارتباط باشید : 

 

Id yahoo :  

 D4rknes3@yahoo.com 

Email:  

D4rknes3@live.com 

 

 

 

یم شما را به طرز ساختن کارتی زیبا برای کریسمس سال جدید آموزش دهیم طوری که تمامی دوستان و در این آموزش میخواه

 آشنایان خود را تحت تاثیر قرار دهید! 

 

 آموزش ساده اما بسیار عالی و مفید 

  نتیجه پایان کار شکل زیر میباشد.

 

 

 

به سراغ آموزش میرویمبیشتر  بدون مقدمه   

 

 

} قبل از شروع دقت کنید که اگر درست براساس آموزش بروید به این مهم خواهید رسید اما شرط 

 رسیدن صبر و حوصله و کار کردن و دقت بر روی کار و پروژه میباشد. {

 

 

 

 

 

 بسازید  و پس زمینه انرا مشکی کنید.   pixels 600*800جدید با اندازه های  ابتدا یک صفحه کاری

 

را انتخاب و از آنجا   Colorگزینه    useسپس از قسمت را بزنید .   Shift + F5}برای انجام اینکار کافی است کلید های ترکیبی 

 انتخاب نمایید.{ مشکی ر
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میتوان انجام داد {  را بر روی تصویر انجام هم    pen استفاده از ابزاربرف مانند } قطره هایی که با قطراتی  حاال میخواهیم  

برویم  اّما قبل از انکه شروع کنیم ابتدا باید تعدادی تغییرات را   pen toolبدهیم .میتوانیم برای اینکار بسرعت سراغ ابزار مداد 

 تا در آینده از انها استفاده کنیم . انجام بدهیم   brushدر ابزار قلمو 

 

 

 روی کیبرد آن را فعال کنید {   b} میتوانید با زدن گزینه   brush toolحاال قلمو را انتخاب کنید 

 حاال در قسمت نوار باال قلمو را سایز نرم انتخاب میکنیم 

 استفاده مینماییم.زیر عکس برای فهم و راهنمایی بیشتر از  درصد قرار میدهیم  61و قسمت تیرگی آن را بر روی  15سایز : 

 

 

 

 از کجا؟. تنظیمات قلمو بروید حاال به قسمت 

 به قسمت ویندوز بروید 

Windows / brush presets  

 .وار ابزار باز شده تغییرات مورد نظر را اعمال میکنیم حاال در ن

 از شکل های زیر برای انجام تغییرات استفاده کنید 

 

 

 

 



 

 

 

 حاال بعد از انجام مراحل باال 

 { یکی مانده به آخرین گزینه پیش زمینه خود را سفید قرار دهید . } در نوار ابزار سمت چپ 

 

 حاال یه الیه جدید بسازید

استفاده کینیم .  نمیدانید   penحاال از ابزار  .را بزنید  duplicate layerبرای اینکار بر روی الیه فعلی کلیک راست نمایید و  

ظاهر میشوید حاال مانند عکس زیر یک خط نازک گوشه تصویر از باالی عکس سمت ابزار مورد نظر را بزنید   pکجاست؟ کلمه 

 د . } نمیخواهد خیلی دقیق باشد {چپ به پایین بکشی

 

 را بزنید .   stroke pathحاال روی ان خط کلیک راست نمایید و گزینه 

 



 

 

  simulate pressureرا انتخاب کنید و حتما تیک گزینه بعدی که  brushکوچک ظاهر خواهد شد . شما از انجا کادر حاال یه 

 یر در بیاید .شکل زای حاشیه مانند داراست را بزنید این باعث میشود که خط 

 

 را انتخاب نمایید.   delete pathسپس گزینه کلیک راست نمایید خط مورد نظر  حاال دوباره بر روی

 . مراحل را تکرار کنید قبل کشیدن و  بعد از ان شروع کنید به خط هایی زیادی مانند 

 

 

  

 را تغییر دهید .   brushالبته باید دقت کنید که اگر میخواهید شکل جالبی از کار درآید باید سایز قلمو 

 

 

 



 

 

 خب خسته نباشد برویم به مرحله بعدی 

انجا و از  filterرا بزنید .  به قسمت فیلتر بروید   Ctrl + jحاال وقت ان است که از الیه مورد نظر کپی بگیریم  کلید های ترکیبی 

 .را انتخاب نمایید   Gaussian blurرا انتخاب نمایید سپس گزینه   blurگزینه 

 حاال مانند عکس زیر 

 

 

 

 رو دادم { 5مقدار   cs5} البته من خودم با 

 نید. ی استفاده کسعی کنید از اندازه ی مناسب استفاده کنید تا شکلی درست  و ظاهری مناسب داشته باشد البته از عکس مرحله قبل

 

 

 

 بریم سراغ مرحله ی بعدی  قطرات برفی ما تمام شد ساخت و ایجاد حاال

 را بزنید .{ gید رو انتخاب کنید } کل Gradient tool زینهالیه جدیدی بسازید سپس گ

 انتخاب کنید . } یکی از نام های استاندار فتوشاپ{ Spectrumنرا نام آ



  

 الیه رنگ های روشن را انتخاب کنید  خودتان متوجه تفاوت ان خواهید شد. حاال از قسمت رنگ ها 

 قرار دهید .   soft lightرفته و الیه را بر روی   modeقبل از انجام اعمال کار ابتدا به قسمت 

 

 

 

 حاال قبل از اینکه متن خود را تایپ کنیم و پروژه را به اتمام برسانیم الزم است کمی به پس زمینه تیرگی بدهیم . 

 را انتخاب کنید  Rectangular Marquee Toolرا بزنید یا از سمت چپ ابزار    mکلید 

رفته و رنگه مشکی را  gradient toolحاال به قسمت پایین عکس رفته قسمتی را سلکت یا انتخاب کنید سپس دوباره به گزینه 

 انتخاب نمایید. تغییرات را اعمال کنید 

 

 

 

 حاشیه برش را از بین ببرید. حاال وقت اضافه کردن متن است .   CTRl + Dبا استفاده از کلید های ترکیبی 

 حاال متن را با رنگ سفید تایپ کنید . 



 بهتر است از متود های زیر استفاده کنید 

3p pt . normal.black. crisp  

  

 راه های مختلفی را امتحان کنید. میباشد و دارای تنوع زیادی است . میتوانید انتخاب فونت و سایز و .....سلیقه ای

 

 را بزنید  uکلیدحاال میخواهیم عدد سال جدید را به ان اضافه کنیم برای اینکار نیاز به جعبه کوچکی داریم.  

 ا انتخاب نمایید.ر Rounded Rectangle Toolو یا از سمت چپ گزینه 

 حاال مد را بر روی 

Shape layers   

 و 

Radius: 5px 

 قرار دهید .  

 را تایپ میکنیم   3112حاال در درون آن سال 

 

 

 البته روش های مختلفی برای تایپ کردن عدد وجود داره که میتوان متغیر ها را تغییر داد و شمایل مختلف ایجاد کرد. 

 و تیرگی ان را بر روی   brush toolحاال دیگر کار تقریبا تمام شده است و فقط برای زیبایی بیشتر به سراغ ابزار قلمو بروی 

 قرار میدهیم   hard lightو مد را بر روی    opacity : 20< بزنید   % 20

 مورد نظر و در اخر نتیجه کار  دقت کنید که با سایز های مختلف دایره های متفاوتی ایجاد کنید  بر روی صفحه

 

 



 

 

 

 

 

 موفق و پیروز باشید. 

 

 

  89یاهو  گروه گرافیک سایت 
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