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 مختويات
 خغوات رسم عبيعة صامتة بالقلم الرصاص 

 ملإحظات مهنة لرسم الغبيعة الصامتة 

https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%a7-%d9%84%d9%83%d9%85
https://www.almrsal.com/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%a7-%d9%84%d9%83%d9%85
https://www.almrsal.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%a7
https://www.almrsal.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%a7
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/category/info
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/
https://www.almrsal.com/


الرسم ىو أحذ الفوون الحنيلة التي تشعر الؤنسان بالبهحة والسعادة وتدلصه مه الطػوعات الوفسية الشذيذة ، وللرسم أنواع 

كجيرة جذا موها رسومات الغبيعة الصامتة ، ويقصذ برسوم الغبيعة الصامتة ىي تلك الرسومات التي تختوي على رسوم 

 ات أو جنادات لله في غير البيئة الغبيعية الداصة بها .لوبات

الخية تختوي على كل ما يحعل  رسومات الغبيعة وتدتلف رسومات الغبيعة الصامتة عه رسومات الغبيعة الخية في أن

الرسم يوبض بالخياة ، مجل الؤضاءة النواسبة والظل ورسم كل الظروف التي تخيظ بالنوظر النراد رسنه بخيث تحعل الرسم 

 نسدة عبق الأصل مه النوظر الأصلي .

 صخغوات رسم عبيعة صامتة بالقلم الرصا

وغيرىا مه تلك الأدوات في رسم الغبيعة الصامتة ،  الرسم بالفخموينله استدذام جنيع أدوات الرسم مجل الأواني النائية 

 لله الآن سوف نشرح للم عريقة رسم عبيعة صامتة بالقلم الرصاص ، إليلم الدغوات :

 بذرجات مدتلفة ، والورق والننخاة . أقلإم رصاص أولإ احضر الأدوات النستدذمة في الرسم مه

في عنل مدغظ أولي للنوظر الصامت النوجود أمامك  2Hثانيا استدذم قلم رصاص خفيف وليله على سبيل النجال مه نوع 

. 

 

ثالجا ركز في رسم الأبعاد بيه القارورة واللأسيه ، وذلك مه أجل تخذيذ أماكه باقي الفاكهة بشلل صخيح لتخصل على رسم 

 منيز .
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رابعا بعذ قيامك بالدغوات السابقة أصبح لذيك موظر أولي للوحة ، كل ما عليك فعله ىو إزالة الدغوط الزائذة التي 

 وظر الأولي بشلل واضح وجلي .استدذمت في تخذيذ الأبعاد ليتطح لك الن

 

https://www.almrsal.com/post/798160/%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%a9-2
https://www.almrsal.com/post/798160/%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%a9-3
https://www.almrsal.com/post/798160/%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%a9-2
https://www.almrsal.com/post/798160/%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%a9-3


خامسا قم بتخذيذ انعلاس الفواكه على اللأسيه والزجاجة ، وقم بتخذيذ أماكه التظليل والؤضاءة على جنيع الأشلال 

 النوجودة بالرسم .

 

سادسا ابذأ التظليل لله باستدذام قلم رصاص خفيف القتامة ، وذلك مه أجل تسهيل استدذام الننخاة بعذ التظليل إن 

 احتحت لرلك .

 سابعا قم بتظليل الأرض والخائظ مه أجل إيطاح انعلاس الفواكه واللأسيه والزجاجة .
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، وذاك مه أجل تظليل غامق وواضح ، وعليك الإنتباه عوذ  B6إلى  B3ثاموا في ىره الدغوة ينلوك استدذام أقلإم رصاص مه 

 لجير مه التفاصيل التي تختاج لؤظهارىا .تظليل اللأسيه فهنا يختويان على ال

تاسعا أضف بعض التفاصيل الصػيرة لرسنتك ثم قم بتظليل أكجر لإنعلاس الفاكهة واللأسيه والزجاجة مه أجل إعغاء الرسم 

 مصذاقية أكجر .
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 عاشرا الآن أصبح لذيك رسنة لنوظر عبيعي صامت ، ينلوك عرضها على مه تخب بلل ثقة .

 ةملاحظات مهنة لرسم الغبيعة الصامت

مه جهة واحذة للي تظهر لك النوظر النراد  أىم عوصر في رسم الغبيعة الصامتة ىو الطوء ، لرا نوصخك بحعل الؤضاءة

 رسنه بشلل منيز ، كنا أن الؤضاءة مه جهة واحذة توضح لك ملان الظلإل للأشياء النرسومة منا يساعذك في الرسم .

 زفي رسم الغبيعة الصامتة الطوء ينوح العوصر النراد رسنه تقذما ليظهر كأن العوصر أمام التلويه ، أما الظل فهو عل

 حيث يلسب العوصر النراد رسنه عنقا كنا يحعل العوصر يبذو وكأنه عائذ للدلف بعض الشئ . الطوء

لتفاصيل بغريقة الأبعاد الجلإثية ، منا ينوح ، حيث أن كل موهنا يعنل على إبراز ا فه الوخت رسم الغبيعة الصامتة يشبه

 الرسنة عنقا وصذقا موقغع الوظير .

عوذ شروعك في رسم عبيعة صامتة اختر جيذا الزاوية التي ستقوم بالرسم موها ، فاختيار الزاوية النواسبة ينوح الصورة 

 ذا بخيث تطيع التفاصيل في ىرا القرب .مصذاقية في الرسم ، فلإ تحعل العواصر بعيذة عه بعطها بشلل موفر أو قريبة ج

 الوسوم

 الرسم

 مقالات ذات صلة
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 الرسم عود الغفل في علم الوفر

 

 دلالات الرسم عود الاعفال
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 مراحل تغور رسوم الاعفال عود لونفيلد

 

 عريقة رسم شجرة العائلة للاعفال

 

 الرسم التوضيحي

 

 اساسيات التشليل على النانيلان
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 انواع رسم النانيلان ومقاساته

 

 رسومات بالفحم الابيض

 

 استخدام الرسوم اللاريلاتورية في التعليم

 

 اساسيات رسم اللاريلاتير

 
 انواع اللاريلاتير
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 رسومات عه النوظور والظل والوور

 قذ يعحبك أيطا

 مووعات 

 الإفطل 

 النحتنع 

 تفسير الإحلإم 

 غرائب وعحائب 

 كيف 

 مقارنة 

 جديد النواضيع

  

 كيف يتم استخراج النعادن

3131-12-10 
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 عوائق العدل والانصاف
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 تعريف العنل القسري
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 تفزير رؤية القفل في النوام
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 تفزير اللون البرتقالي في النوام
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 تفزير حلم لبر عبايتيه فوق بعض
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 تفزير الصوت العالي في النوام
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 تفزير اللون الأصفر في النوام

3131-12-13 

  

 خريغة العالم باللػة العربية بجودة عالية

 

  

 تفزير رؤية النيت مريض في النوام لابه سيريه

 

  

 ٢طضظافلام اكشه  ضطافطل 

 

  

 كل الزوجيةافطل دعاء حل النشا

 

  

 أفطل أدعية و عبارات التعزية
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 تفزير رؤية الحذاء في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية الزىور و الورد في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية الػرق في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية الدم في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية الزيارة في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية الفيل في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير الزنك في النوام لابه سيريه
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 تفزير رؤية الونل في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية مه وجد نفزه يغير في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية الغلاق في النوام لإبه سيريه

 

  

 تفزير رؤية رسول هللا في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية القغظ في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية النقابر في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية تزاقظ الشعر في النوام لابه سيريه
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 تفزير رؤية الرضيع في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية الوجوم في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية الللاب في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية البحر في النوام لابه سيريه

 

  

 رؤيا الانف في النوام لابه سيريه

 

  

 سيريه تفزير رؤية الصراصير في النوام لابه

 

  

 الفرق بيه اللير الدىوي و الورم
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 تفزير رؤية الخغف في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير معاني الألوان في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير صعود الدرج في النوام لابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية النال في النوام لـ ابه سيريه

 

  

 تفزير رؤية النيت في النوام لـ ابه سيريه

 

  

 شرح حزاب تللفة البواء التقريبية

 

  

 افطل مواقع لصراء قغع غيار الزيارات
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 اسناء شركات تجارية مقترحة

 

  

 اقوى عبارات تحفيزية للغالبات

 

  

 اجنل مقدمة برنامج اذاعي مدرسي

 

  

 افطل كريم عبي للللف العنيق

 

  

 النعلنة –كلنة شلر للنعلم 

 

  

 عبارات رومانزية باللػة التركية

 

  

 عريقة التزجيل في مرسول
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 وعلاقتها بانتحار النراىقيه Blue Whale Gameلعبة الحوت الأزرق 

 

  

 افطل دعاء للزوجة

 

  

 اجنل دعاء لنه تحب

 

  

 دعاء لحفػ الوعه

 

  

 فطل الدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كوت مه الظالنيه

 

  

 عغور رجالية موذ سووات 01أفطل 

 

  

 ماىي شروط التجوير في قغر ؟
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 “دعاء النظلوم ” ادعية للنظلوم 

 

  

 مخاعر برنامج الاينو

 

  

 تعريف القيم و انواع القيم
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