


السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
شرح  يتم  وسوف  األطفال  لتصوير  وضعية   ٢١ شرح  تم  الرقمي  التصوير  مدرسة  من 
منها  اإلستفادة  ويمكنكم  وضعية   ٢١ منها  لكل  واألعراس   ، الرجال   ، النساء  وضعيات 

بمجرد النظر إلى الصور أو رؤية المفهوم من خالل الصور والشروحات..ر
استمتعوا..



الخاص بك والطفل مستلقي على  الموضوع  أن تحصل على  اللطيفة لألطفال هي  الوضعيات 
األرض والتقط الصورة من زاوية منخفضة للغاية.

عند تصوير األطفال، تذكرأن تلتقط الصورة على مستوى أعينهم! بعدة وضعيات، دعوهم يكونوا 
»كما هم«، وحاول التقاط تعابيرهم في وضعها الطبيعي، من عواطف وسلوك. ١

٢



من ضمن األمور اللطيفة في تصوير األطفال الرضع. ضع الطفل في السرير وقم بتغطيته ببطانية. سوف تحصل على 
أفضل النتائج، تأكد من أن ألوان البطانيات من األسفل واألعلى متوافقة وعلى ما يرام.

والتنسى أن اللون األبيض من األلوان المميزة في هذه الصورة.

مجرد رؤية أخرى مختلفة ولطيفة لوضعية مخنفضة.
3
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لجعل األطفال أكثر استرخاًء، حاول أن تجعله يعانق أو يلعب مع دميتة المفضلة أو أي لعبة أخرى يختارونها.

حاول التقاط صور األطفال في بيئتهم اليومية، على سبيل المثال، لعب األلعاب المفضلة لديهم، فروضهم أو كما في 
هذا المثال، مع لوحة األلوان المائية. االحتفاظ بصورهم وهم مشغولون في وضع مألوف هي وسيلة جيدة لحملهم على 

التعاون وجعل تلك اللقطة خاصة بالطريقة التي تريدها.
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كن منتبهاً وال تغيب عن ضحك االطفال الثقيلة أو الصراخ بصوت عال. مثل هذه الحاالت تنتج دائما لقطات عاطفية 
للغاية ومذهلة وبالتالي! أرجوك ال تعوده على قول كلمة تشييز ليضحك! تجنب العواطف الوهمية والمتكلفة.

انها حقا فكرة جيدة لوضع كل شيء جانباً بحيث يكون الطفل مشغوالً مع »األشياء« بنفسه وال تجعله يالحظ حتى 
أفعالك. البحث في أفضل كتاب مصور بالنسبة له هو مجرد مثال واحد في كيفية الحفاظ على »وضعية« جيدة لك. 7

8



فقاعات الصابون هي مجرد ملحق يجب أن يكون من بين معدات تصوير األطفال.
أوال وقبل كل شيء: األطفال يعشقون تفجير هذه الفقاع ونحن نستمتع بمشاهدتهم.

ثانيا: يمكنك انتاج صورة بوضعية خالقة والعثور على إعدادات اإلضاءة بشكل دقيق للحصول على صورة مضاءة 
بشكل جميل مع الفقاعات وهو ينفخ على ملعقة  الصابون.

استخدم بعض المواد الغذائية الذيذ والحلويات. أنت قد تكون قادراً على التقاط لحظات مثيرة جدا لالهتمام فتصوير 
األطفال وهم تناول بعض الحلويات واآليس كريم والفواكه الخ. ظريفة والقصة تكمن في البقع على الفم حقا ظريفة. 9
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اللعب في الرمال هو أمر لطيف للغاية لتصوير األطفال، ويمكنهم اللعب واإلنشغال في حين أنه يمكنك اتخاذ الطلقات 
الخاصة بك دون ان تزعجهم وليس بالضرورة أن ينظر إليك.

عندما تصور في الهواء الطلق، يمكنك أن تجعل موضوعك يهتم بتصوير الطفل من خلف األشياء.وذلك عن طريق 
لعبة األختفاء معهم... لنقل خلف شجرة كبيرة على سبيل المثال - وأطلب منها نظرة خاطفة من الخارج..

هذه الحظة لطيفة اللتقاط صور األطفال. ١١

١٢



عندما تقوم بتصوير الألطفال والعائلة، ال تنسى أبدا أن الحيوانات األليفة كالقطط والكالب وغيرها هي أيضا من 
األشياء التي يتشاركون بها. إشركهم في اللقطات الخاصة بك وستالحظ مدى الفرح والمشاعر التي من شأنها خلق 

روح جميلة للطفل أو األسرة.

نظر  وجهة  فهي  الهدف  مع  للعب  الكرة  مثل  بك  الخاصة  المواضيع  أعط  النشيطة  اللقطات  بعض  تأخذ  أن  حاول 
مثيرة لالهتمام: إبدأ بالتقاط الصور من مستوى سطح األرض مع ادخال الكرة ككائن الصدارة المهيمنة للصورة. ١3
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إذا كان صبي أو فتاة يهتم ببعض األلعاب الرياضية )كرة السلة، كرة القدم، التنس ، الخ( يمكنك أن تأخذ صورة 
خاصة جدا له أو لها مع دعمها باإلعدادت الجيدة.

مالهي األطفال هو مكان جيد لبعض االلتقطات في الهواء الطلق، ويوفر لك االختالفات التي ال نهاية لها. ١5
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وضعية األم اللطيفة جدا والطفل. تكون األم مستلقية على األرض مع الطفل على صدرها، إذا كان الطفل ال يزال 
طفال، ويمكنها ان تعقد طفلها أو تمسك به بكلتا يديها. وبمجرد أن تالحظ أعينهم عليك قم بالتقاط الصورة ويمكن 

تصوير مثل تلك اللقطة لألباء أيضأ، وبطبيعة الحال، ال تقتصر على أحداً من الوالدين في التقاط الصور.
إجعل من األمر موضع ترحيب لإلنضام ألي طرف منهم 

١7

وضعية بسيطة جدا وطبيعية: أم تحمل طفلها على الورك حاول أن تأخذ عدة لقطات لعدة مواقف واماكن. ١8



وضعية اللمسة الحقيقة. فقط أطلب من الطفلة أن تعناق أمها. القبض على مشاعرهم الطبيعية للصورة ال تقدر بثمن.

وضعية التدخل الممتعة بسهولة ، والذي يعتبر غير مألوف نوعا ما، وخالق. اطلب من األم االستلقاء على 
األرض، ثم دع الطفلة تجلس عليها وأبقيها على ظهر األم.
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- مالحظة أخيرة، أول شيء وقبل كل شيء أن نضع في اعتبارنا - األطفال يتحركون بشكل سريع جدا جدا 
انها ليست فقط الحركة المادية في المساحات، ولكن أيضا رؤوسهم، اتجاه العيون وتعابير الوجوه - كل شيء 

يتغير باستمرار وعلى الفور وهذا يعني أنك يجب ان تختار إعدادت مصراع بسرعة كافية لتفادي اإلهتزاز .

الصورة  واجعل  »طبيعية«  مصراع  سرعات  على  للحصول  للضرورة  نقطتين   او  لنقطة   ISO نسبة  ارفع   -
تتفاوت بين ضوء وظل بشكل واضح فهي مالئمة جدًا.

-االلتقاطات يجب ان تكون دائما في وضع مستمر، مع إطارات عدة في صف واحد ، طرفة العين هي المدة 
الكافية لتفويت لقطة جملية لطفل.

- ال تنسى التقاط األجزاء والتفاصيل الصغيرة مثل صورة الغالف السيما الرضع فهي ظريفة جدًا..

تكون  أن  يمكن  شيئا،ولكنها  تكلف  ال  هذه  الرقمية  الكاميرات  عصر  في  أيضا.  وبعد،  قبل  لحظات  -تأمين 
حاسمة لتأمين لقطات أفضل.

استمتعوا واستفيدوا…

هذه الوضعية جميلة جداً لصور عائلية. ويمكن ترتيبها في السرير في الداخل كما في الخارج بشكل جيد على أرض ٢١
الواقع. إعمل بشكل ممتاز في تركيبات مختلفة ومع أرقام مختلفة من البالغين، والموضوعات أو االطفال.

الحقوق محفوظة لمدرسة التصوير الرقمي
تمت الترجمة في رفيع فوتو
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