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 م.م. حنين سعد سلمانولى                   المرحلة الأ                التصوير الصحفي الرقمي

 ()المحاضرة السادسة: أنواع العدسات

 Prime or Standard  القياسية عدسة الأساسية أوأولاً: ال

التي ية لزاو تغطي نفس اوتسمى بهذا االسم؛ نظرًا لكونها وهي عدسة ثابتة البعد البؤري، 
أقل مرونة من العدسات األخرى، إذ  انها ال  ان هذا النوع من العدسات، كما تغطيها عين االنسان

 ها تكون صور جودة وعلى الرغم من ذلك إال أنها  موضوع التصوير، ولكنعن التقريب واإلبعاد  تقبل
 .من األبعاد البؤرية لعديداتقدم  العدسات التي بعضأفضل من 

 أنواعهاأشهر 

 لمم 53دسة ع. 
  لمم 35عدسة. 
  لمم 53عدسة. 

 مميزاتها

 .صغيرة الحجم وخفيفة الوزن 
 .رخيصة الثمن مقارنة بالعدسات األخرى 
 .تكون صورها ذات دقة عالية 
  ضاءة االماكن ذات اإليساعد على التصوير في تمتاز بفتحة عدسة واسعة، وهذا األمر

يز كقدرة على التر ، إذ ان لها امكانية عزل جيدة جداً  كما ان هذه العدسة توفر المنخفضة،
ورين ان الكثير من المص لذلك نجدو ، بابيةضوجعل الخلفية  ،البؤري بدقة عالية على الهدف

 .الذي يصورنه يستعملون هذه الطريقة من أجل إبراز الهدف 

 استعمال هذا النوع من العدسات في:يفضل المصورين :  عمالاتهااستاهم 

  الشخصية )البورتريت(.الصور 
 .االماكن ذات االضاءة المنخفضة 
 .تصوير الحياة اليومية 
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نالحظ فيها ان الخلفية   50mmنموذج ألحدى الصور الملتقطة من خالل عدسة  (1صورة رقم )

 1ة العدسة على العزلر ضبابية جدًا بسبب قد

 
نالحظ وعلى ان   50mmألحدى الصور الملتقطة من خالل عدسة ( نموذج 2صورة رقم )

 2التفاصيل واضحة رغم ان االضاءة المنخفضة

                                                             
  https://bit.ly/2Xyrxhkمصدر الصورة: موقع كانون على الرابط اآلتي: 1  

 المصدر السابق. 2 

https://bit.ly/2Xyrxhk
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 ZOOMالزوم  -التقريب ثانياً: عدسة 

هي عبارة عن تجميع ميكانيكي لعناصر العدسة التي يمكن أن يختلف فيها البعد البؤري 
 .في معظم الكاميراتتتوفر  وعادة ما وبالتالي زاوية الرؤية، على عكس العدسة البؤرية الثابتة،

 أنواعها

(، 33-01(، )05-05): هنالك أنواع متعددة لعدسات الزووم تختلف من حيث البعد البؤري مثل
 ( ... الخ15-555) ،(02-053(، )01-53)

 استعمالاتها

د ، إذ تساعد هذه الكاميرا على تقريب وتبعياألهداف عن بعدتستعمل عدسة الزوم في تصوير 
ك بسبب الهدف؛ وذلالكاميرا من تقريب أو نفسه  لتقريبور المصحاجة دون األهداف المراد تصويرها 

 تمتلكها.د البؤرية المختلفة التي ألبعاا
 :، مثلبعد عن موضوع التصويرالعدسة في المواضع التي تتطلب وغالبًا ما تستعمل هذه 

 المباريات الرياضية. 
 .تصوير الحيوانات في الطبيعة من بعيد 

 
 3Sonyمن نوع سوني ZOOMالمتلقطة بعدسة مقربة ( تمثل احد الصور 3صورة رقم )

                                                             
  https://bit.ly/2ygOLxQمصدر الصورة: موقع سوني على الرابط األتي:  3 

https://bit.ly/2ygOLxQ
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 wide Angle Lens عدسة واسعة الزاويةثالثاً: 

ملم، 05ملم، 05ملم،  05ملم، 00مثل ملم  35لبؤري أقل من  بعدها اعدسة يكون  وهي
 هذا النوع من العدساتذ يتيح إ ،ين االنسانوهذه العدسة تأخذ زاوية أكبر من ع ملم... وغيرها،53

د على تضمين المزيد من التفاصيل في المشه اً قادر  المصور بزاوية أوسع مما يجعلتصوير ال امكانية
 .عدسة قياسية ثابتة في حال استعمل يمكن التقاطهأكثر مما 

 استعمالاتها

  :فقد يتم استعمالها في  ،ما الى حد داً استعمال هذا النوع من العدسات محدو يكون 
  السيما من قبل المصورين الصحفيين. ماكن الضيقةاألتصوير 
 المناظر الطبيعيةصوير ت (Land scape)لمدى اتساع زاوية الرؤية وهو ما يؤمن  نظراً  ؛

 من تفاصيل المنظر المراد تصويره.التقاط أكبر قدر 
  المباني الشاهقةتصوير. 
  في كاميرات المراقبةتستعمل. 

 مزاياها

 عمق الميدان الواسع 
 .قدرتها على التقاط مساحة واسعة من المشهد 

 اتهالبيس

من  وذلك ؛تحريف الصورةبرزها أببعض المساوئ  اً مصحوب يكون استعمال هذا النوع من العدسات ان 
 ،اقعميرا أكبر مما هي عليه في الو الكا نمتبدو المواضيع القريبة  ذإ خالل تشويه اطرافها وأبعادها،

ن السمكة عيفي عدسة  مر يبدو واضحاً وهذا األ ،أصغر من الواقع لبعيداالمواضيع وعلى العكس تبدو 
Fish Eyeوهي بالضبط نفس الزاوية التي ترى بها درجة(  055لرؤية الواسعة جدا ) لزاوية ا اً نظر  ؛

جد ان لذلك ن ،أشكاال مختلفة عما تراه العين يتعطه العدسة وهذ ،بهذا االسماألسماك لذلك سميت 
 فهي، خرى أحيان أفي  ومضحكةفي بعض االحيان غريبة بعض الصور الملتقطة بواسطتها قد تبدو 

 .م أكبر للعناصر الموجودة فى منتصف العدسة، وتصغير واضح جدًا على جوانب الصورةتعطي حج
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 4من نوع كانون  عين السمكة( تمثل احد الصور المتلقطة بعدسة 3صورة رقم )

 Lens Telephoto لطويلةا سةالعدرابعاً: 
 35أي أكثر من  ،ةتأطول من العدسة العادية أو الثاب العدسة هذه يفالبعد البؤري يكون و 

صول مكن للمصور الحيالتكبير الذي  ت امكانيةوكلما زاد طول عدسة الكاميرا المقربة كلما زاد ،ميلي
 .مم 255مم ، 555مم ،  055مم ،  53مم ،  15تتوفر هذه العدسات بأبعاد متعددة منها : و  ،هعلي

ال و  ،عدسات ثابتة ونهاكدسات التكبير البصري أو الزووم في عهذه العدسة عن تختلف و 
 يمكن أن توفر للمصور مجموعة من األطوال.

وعادة ما تأتي هذه العدسات مع فتحة عدسة ضيقة، ويجب أّن يتم اختيار هذا النوع من 
حتاج الى ان تكما  قلية الوزن ثتكون وذلك النها  ؛وقت الحاجة فقط استعمالهاو العدسات بعناية شديدة 

مع العدسات  ستعملون يلذلك نجد ان اغلب المصورين  ،صورةجيدة قبل التقاط التثبيتها بصورة  يتم
 .tripodحامل ثالثي القوائم ملم  055اطول من  المقربة التي تكون 

 

                                                             
 t.ly/3elbWYxhttps://bi مصدر الصورة: موقع فليكر على الرابط األتي:  4 

https://bit.ly/3elbWYx
https://bit.ly/3elbWYx
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اب أللعاتصوير فنجد ان اغلب المصورين يفضلون هذا النوع في  ،عن استعماالتهااما 
 .الحروبكما يتم استعمالها في  ،الرياضية والحياة البرية والتصوير الجوي 

 Macro التصوير عن قرب خامساً: عدسة

ختلف تمامًا عن العدسة الطويلة التي تفرض على المصور تو  ،عدسة ثابتة البعد البؤري وهي 
لى إللمصور ان يقترب من الموضوع  ذ تسمح هذه العدسةإ ،قوف على مسافة بعيدة من الموضوعالو 

 .لقأمسافة بوصة واحدة أو 
كما يتم استعمالها في  ،ملم 055ملم،  53ملم،  65دة منها تعدوتتوفر هذه العدسة بأبعاد بؤرية م

 .كالحشرات والنباتات الصغيرة ة والكائنات الصغيرة جداً قشياء الدقياأل تصوير


