


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

النظر إلى الصور أو رؤية المفهوم من خالل الصور والشرح
استمتعوا..



بالمحبة  لإليحاء  البعض  بعضها  من  جدا  قريبة  مسافة  على  الوقوف  الزوجين  من  اطلب  بود 
االقتصاصات  بسبب  المقربة  الصورة  من  نخاف  أن  يجب  ال  مقرب.  وبشكل  بينهم  والحميمة 

فاألولوية هنا تكمن في الروح بين الزوجين بشكل مقرب.

من السهل أن تجعل الزوجين واقفين يتواجهان وجهاً لوجه ولكن اجعلهما ينظران إلى الكاميرا 
وهي تضع جزءاً من ذراعها على صدر زوجها ويمكنك اخذ مثل تلك الصورة بالعرض والطول. ١

٢



المرح والمحبة يمكن تشكيلها بعقد الزوجة للزوج من الخلف على ظهره وكتفيه. ويبين الزوج االهتمام بوضع اليد على 
يد زوجته، وينبغي  أن تكون الصورة بسيطة وطبيعية)عفوية(.

من السهل جدا جعل الصورة ودية وذلك بجعل الزوج يعقد زوجته من الخلف عن طريق يده وهي 
تشاركه العقد. يجوز للزوجين أن ينظرا مباشرة إلى الكاميرا أو على بعضهم البعض. ألنهما قد 

يقبال بعض ويمكنك أن تلتقط صوراً أكثر عاطفية.
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مرة أخرى وضعية العقد من الخلف للزوجين، تذكر أن الزوجين ليس بالضرورة أن ينظرا إلى الكاميرا. لتحقيق نتائج 
أفضل وجعلهما يتفاعالن مع بعضهما البعض بالنظرات، بحديث غزلي، أو ضحك الخ.

لخلق مزاج رومانسي جدا. قم بالتصوير في الهواء الطلق مع بعض المساحات المفتوحة في الخلفية. التقط مجموعة 
من الصور القليلة فقط من الخلف. تذكر أن عليك أن تكون بعيدا بما فيه الكفاية من جوانب األزواج لتكون قادرة على 

التقاط العين األقرب من كل شخص.
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شكل رومانسي آخر. قم بالتصوير في الهواء الطلق مع بعض المساحات المفتوحة في الخلفية. كما يمكنك وضع رؤية 
جيدة كصورة ظلية )سيليويت( على خلفية ساطعة، أمام الغروب، على سبيل المثال.

العثور على بعض االرتفاعات، والتقاط الصور على المواضيع الخاصة بك من فوق. اغلب المصورين  تتشكل لهم 
من هذه الزاوية الغير عادية بصورة خالقة ومبتكرة، وسوف تكافأ كثيرا بنتائج جيدة وبشكل مدهش. 7

8



 ثمة هناك وضعيات تسمى وضعيات المتعة. ال يفترض أن تكون هذه الوضعية مناسبة فقط مع الشباب.
إذا أقدم الزوجان على كسر الرسميات والتفاعل مع الشعور بالمتعة، هذا األمر سوف يخرج لك بعمل رائع للغاية حتى 

بالنسبة لهما. خذ لقطات مختلفة لهما بشكل كامل او اقتصاصي بحسب ما تراه مناسباً.

أبسط الصور هي التي يتم التقاط الزوجين فيها بشكل كامل ، وخلق مزاج هادئ وحنون. 9
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وقفة مع قليال من المرح. والجزء الحاسم هو وضع ساقها، يجب أن تكون عازمة كل ساق في زوايا مختلفة. بينما هو 
ال يزال يرفعها، ويمكنك أخذ لقطة عن قرب أيضا.

 طريقة لطيفة للغاية إلظهار المودة لقاء بعضهما البعض. وذلك بعمل وضعية جيد جدا في األماكن المزدحمة مثل نقطة 
التقاء شهيرة في المدينة، والقطارات أو محطات المترو الخ. ١١
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وضعية أخرى لحظة المشي. هذان الزوجان يفضال أن يمشيا قريبان من بعضما البعض، وهم متصالن بشكل 
حميمي ببعضهما البعض. مرة أخرى، خذ لقطات عدة وبعدها اختر الصورة التي لديها وضع الساق األكثر أناقة.

أخذ لقطات للزوجين لحظة المشي جنبا إلى جنب بمسافات قريبة.
وقم بإلتقاط الصورة في وضع االندفاع )المشي( فقط!

ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من االلتقاطات الخاصة بك تبدو صعبة بسبب حركة الساق. ١3
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غالباً ما تكون الزوايا من األعلى وعلى المتسوى المعروف لهذا النوع من التصوير..لكن جرب أن تلتقط صوراً 
من زاوية منخفضة للغاية..

ال تنسى أبدا أن هناك فرصا جيدة في كثير من األحيان في التقاط الصورة ببساطة من الخلف. ١5
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١7 وضعية أخرى منخفضة. لكن هذه المرة مع مسافة وفسحة بسيطة تبين األقدام.

وخير مثال إلظهار أوضاع جيدة بشكل منخفض أن يكون الزوجين في وضع غير متماثلة. ١8



الطريقة الغير رسمية والممتعة لوضعية الزوجين هي صورة عفوية وبسيطة على ظهورهم.

بشكل ودي، ييمكنك طلب الزوجين  للجلوس بشكل مريح على أريكتهم المفضلة.
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- هناك مجموعة من الصور يمكنك استغالل ظهور الخواتم الخاصة بعقد القران بين الزوجين فيها
فمثاًل الوضعية رقم ١ والوضعية رقم ٤ والوضعية رقم ١٧ ولكونها وضعيات ذات مدى قريب

يمكن للخواتم أن تظهر بشكل واضح يخدم العمل الخاص بتصوير األعراس وعفوي بذات الوقت.

- في نهاية المطاف هذه مجرد مجموعة من األمثلة لهذا النوع من التصوير..
هي األمثلة كثيرة وال يمكننا حصرها لكونها تنبع من عدة أفكار متنوعة...

حاول أن ال تكرر تلك الوضعيات لنفس الزوجين
اصنع وضعياتك الخاصة والجديدة واجعلها تتناسب مع البيئة المحيطة من حولك لتكون اعمالك خالق بشكل 

مدهش...

٢١
التصوير  النمط من  يحبون هذا  الغالبية من األزواج  باألمومة.  تـُعنى  والتي  األحيان  يلتقطون صورا في بعض  قد 

لربطها بذكريات طفلهم الجديد.
الحياة  البطن والتفاعل مع  الزوجين حول  لذلك حاول إظهار مشاعر  هو مجرد طرح تذكيري آلخر صورة ووفقا 

الجديدة والتي لم تولد بعد.
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