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البداية

 عند بداية تشغيل البرنامج تظهر تلك الشاشه والتي تتيح لي انشاء ملف جديد من امللفات ذات االعدادات اجلاهزة او انشاء
 ملف من امللفات اجلاهزة املصاحبة للبرنامج او فتح ملف قدمي
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ادوات البرنامج
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Toolsاالدوات
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ميكنك الضغط علي االسهم لتحويل االدوات لعمود واحد او العكس

اختيار االداة باللضغط باملاوس عليها

الختيار اداة اخري اضغط باملاوس واختر االداة الثانية

اضغط علي السهم الصغير في اي مجمموعة ادوات لتتحول الي مجموعة مستقلة

Toolsاالدوات
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Toolsاالدوات

اداة املسار متكنك من رسم خطوط مستقيمة  
ومنحنيات لرسم اشكال

اداة التحديد ومتكنك من حتديد الشكل

اداة التحديد اجلروب متكنك من حتديد اشكال او 
جروب داخل جروب

اداة التحدي��د احل��ر ومتكنك من حتدي��د نقاط او 
مسارات داخل شكل

اداة التحديد املباشر متكنك من نقط او مسار 

اداة التحديد املاجيك ومتكنك من حتديد اشكال 
ذات خصائص متشابهة 

The Selection tool (V) selects entire ob-
jects.

The Group Selection tool selects objects 
and groups within groups.

The Lasso tool (Q) selects points or path 
segments within objects.

The Direct Selection tool (A) selects 

points or path segments within objects.

The Magic Wand tool (Y) selects objects 
with similar attributes.

The Pen tool (P) draws straight and 
curved lines to create objects.
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Toolsاالدوات

اداة الزوايا ومتكنك من رسم الزويا

اداة اضافة نقط حتكم ومتكنك من اضافة نقط 
حتكم

اداة حتوي��ل النق��ط ومتكنك من تغيي��ر النقط 
الناعمه الي نقط زوايا والعكس

اداة رس��م الدوامه ومتكنك من رسم دوامات مع 
عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة

اداة مس��ح نقط حتكم ومتكنك من مسح نقط 
حتكم

اداة رس��م اخلطوط ومتكنك من رس��م اشكال 
مستقيمه باخلطوط 

The Add Anchor Point tool (+) adds anchor 
points to paths.

The Convert Anchor Point tool (Shift+C) 
changes smooth points to corner points 
and vice versa.

The Arc tool draws individual concave or 
convex curve segments.

The Delete Anchor Point tool (-) deletes 
anchor points from paths.

The Line Segment tool (\) draws individual 
straight line segments.

The Spiral tool draws clockwise and 
counterclockwise spirals.
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Toolsاالدوات

اداة رسم االش��كال املنتظمة متكنك من رسم 
اشكال منتظمة

اداة رسم شبكة من املستطيالت وميكن من خالل 
االسهم التحكم في عدد االعمدة والصفوف

اداة رسم املستطيالت متكنك من رسم املربعات 
واملستطيالت

اداة رسم الدوائر متكنك من رسم دوائر واشكال 
بيضاوية

اداة رس��م ش��بكة من الدوائر وميك��ن من خالل 
االسهم التحكم في عدد الدوائر واخلطوط

اداة رسم املستطيالت الدائرية متكنك من رسم 
املربعات واملستطيالت بزوايا دائرية

The Rectangular Grid tool draws rectan-
gular grids.

The Rectangle tool (M) draws squares 
and rectangles.

The Ellipse tool (L) draws circles and 
ovals.

The Polar Grid tool draws circular chart 
grids.

The Rounded Rectangle tool draws 
squares and rectangles with rounded 
corners.

he Polygon tool draws regular, multi-
sided shapes.



10Adobe Illustrator CS3 Taha Hussien

Toolsاالدوات

اداة مس��ح املس��ار متكنك من مس��ح املسار او 
نقط علية

اداة النجوم متكنك من رسم جنوم

اداة القل��م الرصاص متكنك من رس��م وتعديل 
خطوط حرة

اداة الكتاب��ة متكن��ك من انش��اء كتل��ة كتابه 
والتعديل بداخلها

اداة الشعلة متكنك من رسم اضاءة بعدسة

اداة تنعيم النقاط ومتكن��ك من تنعيم النقاط 
علي املسار

The Star tool draws stars.

The Pencil tool (N) draws and edits free-
hand lines.

The Path Eraser tool erases paths and 
anchor points from the object.

The Flare tool creates lens-flare or solar-
flare-like effects.

The Smooth tool smooths Bezier paths.

The Type tool (T) creates individual type 
and type containers and lets you enter 
and edit type.
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Toolsاالدوات

اداة الفرش��اة متكنك من الرسم احلر بالفرشاة 
او بالبوصة

اداة الكتاب��ة داخل مس��ار متكنك م��ن الكتابة 
داخل مسار مغلق والتعديل علي الكتابة

اداة الكتاب��ة االفقي متكنك م��ن الكتابة افقيا 
والتعديل علي الكتابة

اداة الكتاب��ة االفق��ي عل��ي مس��ار متكنك من 
الكتاب��ة افقي��ا عل��ي مس��ار والتعدي��ل علي 

الكتابة

اداة الكتابة علي مسار متكنك من الكتابة علي 
مسار والتعديل علي الكتابة

اداة الكتاب��ة االفق��ي داخ��ل مس��ار متكنك من 
الكتابة افقيا داخل مسار مغلق والتعديل علي 

الكتابة

The Area Type tool changes closed paths 
to type containers and lets you enter and 
edit type within them.

The Vertical Type tool creates vertical 
type and vertical type containers and lets 
you enter and edit vertical type.

The Vertical Type On A Path tool changes 
paths to vertical type paths and lets you 
enter and edit type on them

The Type On A Path tool changes paths 
to type paths, and lets you enter and edit 
type on them.

The Vertical Area Type tool changes 
closed paths to vertical type containers 
and lets you enter and edit type within 
them.

The Paintbrush tool (B) draws freehand 
and calligraphic lines, as well as art and 
patterns on paths.
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Toolsاالدوات

اداة حتديد التقاطعات

اداة الش��بكة متكن��ك م��ن انش��اء او تعدي��ل 
شبكة

اداة القطارة متكن من تطبيق تنس��يقات شكل 
او كتابة الي شكل اخر او كتابة اخري

اداة القي��اس متكنك م��ن قياس املس��افات بني 
النقط

اداة التدرج متكنك من التحكم في بدايه ونهاية 
التدرج وزاويتة

اداة تلوين مباش��ر متكنك م��ن تلوين تقاطعات 
املسارات

The Mesh tool (U) creates and edits 
meshes and mesh envelopes.

The Eyedropper tool (I) samples and ap-
plies color, type, and appearance attri-
butes, including effects, from objects.

The Live Paint Selection tool selects 
faces and edges within Live Paint groups.

The Gradient tool (G) adjusts the begin-
ning and ending points and angle of 
gradients within objects.

The Live Paint Bucket tool (K) paints 
faces and edges of Live Paint groups with 
the current paint attributes.

The Measure tool measures the distance 
between two points.
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Toolsاالدوات

اداة ال��دوران والتكبير احلر متكنك مه عمل دوران 
وتكبير وتصغير وميل للشكل احملدد

اداة ال��دوران متكن��ك م��ن دوران االش��كال حول 
نقطه ثابتة

اداة التكبي��ر والتصغير متكنك من تغيير حجم 
الشكل حول نقطه ثابتة

اداة اع��ادة تش��كيل ش��كل متكنك م��ن اعادة 
تشكيل شكل

اداة االنع��كاس متكن��ك من انعكاس االش��كال 
حول خط

اداة امليل متكنك من ميل االش��كال حول نقطه 
ثابتة

The Rotate tool (R) rotates objects around 
a fixed point.

The Scale tool (S) resizes objects around 
a fixed point.

The Reshape tool adjusts selected anchor 
points while keeping the overall detail of 
the path intact.

The Reflect tool (O) flips objects over a 
fixed axis.

The Shear tool skews objects around a 
fixed point.

The Free Transform tool (E) scales, ro-
tates, or skews a selection.
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Toolsاالدوات

اداة نفخ االشكال ومتكنك من نفخ االشكال

اداة التحويل متكنك من حتويل شكل الي شكل 
اخر

اداة الدوارة ومتكنك من تدوير االشكال

اداة الصدفية ومتكنك من صدفية االشكال

اداة االنعواج ومتكنك من انعواج االشكال

جتعي��د  م��ن  ومتكن��ك  االش��كال  جتعي��د  اداة 
االشكال

The Blend tool (W) creates a series of 
objects blended between the color and 
shape of multiple objects.

The Twirl tool creates swirling distortions 
within an object.

The Bloat tool inflates an object by mov-
ing control points away from the cursor.

The Warp tool (Shift+R) molds objects with 
the movement of the cursor (like molding 
clay, for example).

The Pucker tool deflates an object by 
moving control points towards the cursor.

The Scallop tool adds random curved 
details to the outline of an object.
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Toolsاالدوات

اداة تغيي��ر حج��م Symbol متكن��ك م��ن تغيير 
Symbol حجم

اداة الكريس��تال ومتكن��ك م��ن حتويل الش��كل 
لكريستاالت

اداة رش Symbol متكن��ك من رس��م الكثير من 
Symbol

اداة حتري��ك Symbol للداخ��ل متكنك من حتريك 
Symbol للداخل

اداة التجعيد متكنك من جتعيد شكل

Symbol متكنك من حتريك Symbol اداة حتريك

The Crystallize tool adds random spiked 
details to the outline of an object.

The Symbol Sprayer tool (Shift+S) places 
multiple symbol instances as a set on the 
artboard.

The Symbol Scruncher tool moves symbol 
instances closer together or farther apart.

The Wrinkle tool adds wrinkle-like details 
to the outline of an object.

The Symbol Shifter tool moves symbol 
instances

The Symbol Sizer tool resizes symbol 
instances.
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Toolsاالدوات

اداة الرس��م البياني اعمدة ومتكنك من انش��اء 
رسم بياني اعمدة

اداة تغيير اجت��اه Symbol متكنك من تغيير اجتاه 
Symbol

اداة تغيير الشفافية Symbol متكنك من تغيير 
Symbol شفافية

اداة الرسم البياني اعمدة متراكمة ومتكنك من 
انشاء رسم بياني اعمدة متراكمة

اداة تغيي��ر الون Symbol متكن��ك من تغيير لون  
Symbol تغيير اجتاه

اداة تغيير  س��تايل Symbol متكن��ك من تغيير 
Symbol ستايل

The Symbol Spinner tool rotates symbol 
instances.

The Symbol Screener tool applies opacity 
to symbol instances.

The Column Graph tool (J) creates graphs 
that compare values using vertical col-
umns.

The Symbol Stainer tool colorizes symbol 
instances.

The Symbol Styler tool applies the se-
lected style to symbol instances.

The Stacked Column graph tool creates 
graphs that are similar to column graphs, 
but stacks the columns on top of one 
another.
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Toolsاالدوات

اداة الرسم البياني دوائر ومتكنك من انشاء رسم 
بياني دوائر

اداة الرس��م البياني اعم��دة افقية ومتكنك من 
انشاء رسم بياني اعمدة افقية

اداة الرس��م البياني خطوط ومتكنك من انشاء 
رسم بياني خطوط

اداة الرس��م البيان��ي نقط ومتكنك من انش��اء 
رسم بياني نقط

اداة الرسم البياني اعمدة افقي متراكمة ومتكنك 
من انشاء رسم بياني اعمدة افقية متراكمة

اداة الرس��م البياني باملكان ومتكنك من انش��اء 
رسم بياني مبلء املكان

The Bar Graph tool creates graphs that 
are similar to column graphs, but posi-
tions the bars horizontally.

The Line Graph tool creates graphs that 
use points to represent one or more sets 
of values.

The Scatter Graph tool creates graphs 
that plot data points as paired sets of 
coordinates along the x and y axes.

The Stacked Bar Graph tool creates 
graphs that are similar to stacked column 
graphs, but stacks the bars horizontall

The Area Graph tool creates graphs that 
are similar to line graphs, but emphasizes 
totals as well as changes in values.

The Pie Graph tool creates circular 
graphs whose wedges represent the rela-
tive percentages of the values compared.
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Toolsاالدوات

اداة املسح متكنك من مسح اي شكل متر علية

اداة الرس��م البيان��ي الرادار ومتكنك من انش��اء 
رسم بياني بشكل رادار

الوي��ب ومتكن��ك م��ن تقس��يم  اداة تقس��يم 
التصميم الي اجزاء منفصلة للويب

اداة املق��ص متكن من قص اي ش��كل من خالل 
نقاط

اداة حتدي��د ج��زء ومتكن��ك م��ن حتديد ج��زء من  
التصميم لتصديرة او طباعتة

اداة حتدي��د تقس��يم الويب ومتكن��ك من حتديد 
تقسيم الويب

The Radar Graph tool creates graphs that 
compare sets of values at given points in 
time or in particular categories.

The Slice tool divides artwork into sepa-
rate web images.

The Eraser tool erases any area of the 
object over which you drag

The Crop Area tool selects specified ar-
eas for printing or export.

The Slice Selection tool selects web 
slices.

The Scissors tool (C) cuts paths at speci-
fied points.
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Toolsاالدوات

اداة الس��كينة متك��ن م��ن قط��ع اي ش��كل او 
مسار

اداة الصفح��ة متكنك من تظبيط ما يظهر في 
الطباعة

اداة اليد متكنك من حتريك الرسم للرؤية 

اداة التكبي��ر والتصغي��ر متكن��ك م��ن تكبي��ر 
وتصغير الرؤية

The Knife tool cuts objects and paths.

The Page tool adjusts the page grid to 
control where artwork appears on the 
printed page.

The Hand tool (H) moves the Illustrator 
artboard within the illustration window.

The Zoom tool (Z) increases and de-
creases the view magnification in the 
illustration window.
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Fileقائمة ملف

ملف جديد

ملف جديد من القوالب اجلاهزة

فتح ملف قدمي

فتح اخر ملفات مت العمل عليها

استعراض امللفات

االجهزة املتصله بالكمبيوتر مثل الكاميرات

اقفال امللف

حفظ

حفظ باسم

حفظ نسخة من املستند

حفظ كقالب جاهز

التأكد من املستند

web حفظ لل

التراجع عن التعديالت الي اخر حفظ

جلب ملف

Office حفظ ل
تصدير

Script انشاء اوامر

اعدادات الصفحة

الوان املستند

بيانات عن املستند

طباعه
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Editقائمة حترير

التراجع عن اخر امر

التراجع عن التراجع

قص

نسخ

لصق

لصق في االمام

لصق في اخللف

مسح

بحث واستبدال

بحث عن التالي

تدقيق امالئي

تعديل قاموس املستخدم

Pattern تعريف
تعديل االلوان

تعديل االصل

اعدادات الشفافية

اعدادات حتويل الصور الي مسارات

اعدادات الطباعه

SWF اعدادات

PDF اعدادات

اعدادات االلوان

تفضيالت املستند

اختصارات لوحة املفاتيح
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Objectقائمة شكل

تغيير املقاس والدوران وامليل واملكان

ترتيب

جتميع

فك التجميع

تأمني

فك التأمني

اخفاء

اظهار الكل

تفكيك الشكل

تفكيك اطار الفرشاة الي مسار

الشفافية

التحويل الي صورة

انشاء تدرج خاص

مفاتيح الويب

املسار

حتويل شكل الي اخر

رسومات خاصه

تلوين التقاطعات

حتويل الصورة الي مسار

انسياب النص حول الكتلة

وضع صورة داخل مسار

جتميع وتفكيك االشكال

قص مسار

الرسومات  البيانية
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نوع اخلط

اخر اخلطوط املستخدمة

مقاس اخلط

حروف اخلط

مواصفات كتلة الكتابة

الكتابة علي مسار

ربط الكتل

ملد الكتلة بالعنوان

حتويل الكتابة مسار

بحث عن خط

تغيير حاله احلروف

عالمات زكية

محاذاة االقواس

اظهار احلروف اخملتفية مثل املسافه

تغيير اجتاة الكتابة

تغيير اجتاة الكتابة

التعديل علي ملفات الكتابة باالصدارات السابقة

Typeقائمة كتابة
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حتديد  الكل

الغاء التحديد

اعادة اخر  حتديد

انعكاس التحديد

حتديد اول شكل فوق الشكل احملدد

حتديد اول شكل حتت  الشكل احملدد

حتديد نفس االشكال باملواصفات اخملتارة

حتديد االشكال او كتل الكتابة

حفظ التحديد
تعديل التحديد

Selectقائمة حتديد
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تطبيق اخر فلتر

اخر فلتر

Illustrator فالتر ال

Photshop فالتر ال

Filterقائمة فلتر
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تطبيق اخر تأثير

اخر تأثير

Raster تفضيالت تاثيرات ملفات

Illustrator تأثيرات ال

Photoshop تأثيرات ال

Effectقائمة تأثيرات
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شاشة جديدة

شكل شاشه العمل

حتجيم الشاشة
احضار الكل الي االمام

معامل ابل املساعدة

تسجيل وتنفيذ مجموعة من االوامر

محاذاة

مواصفات الشكل احملدد

تفريغ االلوان اثناء الطباعة

الفرش

االلوان

دليل االلوان

لوحة التحكم

بيانات املستند

رؤية االندماج

التدرج

مواصفات االشكال اجلاهزة

بيانات

الطبقات

الصور املربوطة

اداة التحديد

االستعراض

دمج االشكال وتفريغها

مواصفات اخلطوط اخلارجية

االوامر التفاعلية

درجات االلوان والتدرجات املسجلة

اشكال جاهزة

اظهار واخفاء االدوات

التحريك والتكبير والتصغير والتحريك

الشفافية

الكتابة

املتغيرات

مكتبه الفرش

مكتبه مواصفات االشكال اجملهزة

مكتبة االلوان املسجلة

مكتبة االشكال املتاحة

Windowقائمة نافذة
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رؤية احلدود اخلارجية لالشكال

رؤية تفريغ الطباعة

رؤية النقاط

اعداد البروفة

بروفة الوان

تكبير

تصغير

حتجيم علي حجم ا لشاشة

املقاس احلقيي

اخفاء حتديد الكتل

اخفاء ورؤية حدود الصفحة

روية جتزيء الطباعة

روية تقسيمات الويب

تأمني تقسيمات الويب

Template اخفاء

اظهار املسطرة

اخفاء اطار الشكل اخلاص بالدوران والتحجيم

رؤية شبكه الشفافية

اخفاء واظهار ربط الكتل

رؤية اجزاء التلوين املتقاطع

اظهار واخفاء االدلة

االدلة الذكية

اظهار واخفاء الشبكة

االجنذاب للشبكة

االجنذاب للنقط

روية جديدة

تعديل الرؤية

Viewقائمة رؤية
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حذف اكشن

تكرار او اضافة اكشن

تنفيذ االمر او استثنائه

تسجيل ايقاف التسجيلتنفيذ

االوامر التلقائية

احملاذاة

Action

Align

محاذاة االطارات على اليسار  محاذاة االطارات على اليمني

محاذاة االطارات علي اسفل

محاذاة االطارات وسط افقي

محاذاة االطارات وسط رأسيمحاذاة االطارات على أعلى

محاذاة بتباعد متساوي

تباعد متساوي محدد
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A

B

C

وهي خاصه مبواصفات الشكل احملدد

لون االطار  A

لون احلشو  B

الشفافية  C

تفريغ احلشو تفريغ االطار 

Appearanceمواصفات الشكل

Attributesتفريغ الطباعة
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وهي خاصه مبواصفات الشكل احملدد

لون احلشو  A

لون االطار  B

حتذبر من اللون  C

بدون لون  D

درجات االلوان  E

اللون االسود  F

اللوت االبيض  G

وهي خاصه مبواصفات الشكل احملدد

قائمة اختيارات فرعية  A

اختيار مكتبة فرش  B

الغاء الفرشاة من احلدود اخلارجية  C

مواصفات الفرشاة  D

فرشاة جديدة  E

الغاء فرشاة  F

Brushesالفرشاة

Colorااللوان
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Color Guideدليل االلوان

Controlشريط التحكم

تختص بحفظ االلوان كدليل للون

يظهر او يخفي شريط التحكم
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شكل التدرجنوع التدرج خطوط ام دوائر

اضافة وحتريك ألوان التدرج

تخص بتدرج الشكل احملدد

وهي خاصه بعمل تدرج لاللوان

الوان التدرج

Document Infoبيانات املستند

Gradientالتدرج

تختص بالبيانات اخلاصة باملستند مثل االلوان
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Graphic Stylesمواصفات جاهزة لالشكال

خاص باختيار املواصفات اجلاهزة لالشكال

وهي خاصه مبواصفات الشكل احملدد

اختيار مكتبة مواصفات  A

فصل الشكل عن املوصفات اجلاهزة  B

انشاء مواصفات جديدة  C

الغاء مواصفات قدمية  D

وهي خاصه بعرض بيانات الشكل احملدد ومكان املوشر علي الصفحة

A

B C D

Infoمعلومات
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Layersالطبقات

وهي خاصه مبواصفات الشكل احملدد

اخفاء واظهار الطبقات  A

لون الطبقة لتمييز الطبقة الرئيسية والفرعية  B

قائمة اختيارات فرعية  C

طبقة محددة  D

طبقة يتم  العمل عليها  E

حتديد ما بداخل الطبقه من اشكال  F

طبقة مؤقتة  G

رؤية الطبقات الفرعية  I

Clipping Musk انشاء او الغاء  J

انشاء طبقة فرعية  K

تكرار طبقه او طبقة جديدة  L

مسح طبقة  M

Linksلوح الصور

مت الغاء اصل تلك الصورة

مت تعديل علي تلك الصورة

تعديل الصورة

اعادة جلب الصورة الذهاب الي مكان الصورة بامللفحتديث الصورة باي تغيير مت بها

تخص بالصور املوجودة في امللف احلالي
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وهي خاصه بتحديد درجات االلوان والتدرجات التي سيتم حتديدها

Magic Wandالعصا السحرية

Navigatorلوح االستعراض

اطار الشاشة

نسبة الرويةتكبير وتصغير الشاشةتكبير الشاشة
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وهي خاصه بتجيع االشكال او تفريغ التقاطعات

Pathfinderجتميع االشكال

Strokeاخلطوط

سمك اخلط شكل نهايه اخلط

حدود الزوايا شكل الزوايا

مكان اخلط

مقاس اخلطوط املتقطعة
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Swatchesااللوان املسجلة

Symbolsالرموز اجلاهزة

وهي خاصه بدجات االلوان والتدرجات احملفوظة

مجموعة من االشكال اجلاهزة
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Toolsاالدوات

Transformالتحجيم واحلركة

اخفاء واظهار االدوات

شكل نهايه اخلط

املركز

مكان املركز

دوران الشكل ميل الشكل

شكل الزوايا
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Transparencyالشفافية

الكتابة

احلروف

Type

Character

حتديد درجة الشفافية املطلوبة

اسم اخلط  A

نوع اخلط  B

حجم اخلط  C

التصاق احلروف االجنليزي  D

تكبير افقي  E

تصعيد او تنزيل احلرف  F

حتته خط او علية خط  G

اللغة   H

املسافة بني السطور  I

املسافة بني احلروف  J

حتجيم رأسي  K

دوران احلرف  L



41 Adobe Illustrator CS3Taha Hussien

Character Stylesمواصفات احلروف اجلاهزة

Glyphsاحلروف اخلاصة

مواصفات احلروف اجلاهزة

رؤية كل احلروف املوجودة في اخلط احملدد والضغط عليها مرتني تسجل في كتلة الكتابة
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Open Typeاخلطوط احلديثة

Paragraphالفقرة

OpenType مواصفات اخلطوط احلديثة

مواصفات الفقرة
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Paragraph Stylesمواصفات الفقرة اجلاهزة

Tabsاحلقول

مواصفات الفقرات اجلاهزة

انواع احلقولمسطرة القياس مغناطيس جذب لكتلة الكتابة

االحداثي تغيير الفراغ بشكل محاذاه
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A شبكات اللون

B اسم امللف

C عالمات التسجيل

D عمود االلوان

E عالمات القص بالزوايا

F عالمات منتصف امللف

G بيانات امللف

H جنمة ظبط االفالم

A. Gradient tint bar

B. Label

C. Registration marks

D. Progressive color 

bar

E. Corner crop mark

F. Center crop mark

G. Description

H. Star target

Color Separationفرز االلوان



45 Adobe Illustrator CS3Taha Hussien

Color Manegmentادارة االلوان

 صورة Raster من برنامج ادوبي فوتوشوب

صورة Vector  من برنامج ادوبي اليستريتور
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