
ألصورة يف   إستخدام
اإلعالن

إعـداد

الـدكـتور عــالء حسـٌن جــاسم



اإلعالن  فً الصور أنواع

  كل فً اإلعالنات هذه ونشاهد .. اإلعالنات فً صور نشاهد ٌوم كل

. الخ و والشوارع والمجالت والصحف التلفزٌون فً .. مكان

 عن التسوٌق وعملٌة اإلعالن فً ومهم أساسً عنصر فالصورة

. الفهم فً وأسرع الكالم من ابلغ فهً ..الخدمة أو جوالمنت

 من الغاٌة او منها الهدف بحسب ..لالستخدام أسالٌب عدة وللصورة

 أسلوب نستخدم  ومتى الصور؟؟ استخدام أسالٌب هً فما ، فٌها  الفكرة

معٌن؟؟



أَىاع انصىس في اإلعالٌ

 

-:صىسة انسهعت كايهت أو خضء يُها ـ 1

وهى إظهاس صىسة انسهعت كايهت نيتعشف عهيها انًشاهذ ،     

ويستخذو هزا انُىع عُذ تقذيى انًُتىج ألول يشة عهى انسىق 

يثالً ،، إرا أعهُا عٍ  ،، أو عُذ انتغييش في تصًيى انًُتىج

”  صيت انتىٌ سا نهطبخ ” ونيكٍ .. يُتىج خذيذ في األسىاق 

فيدب عهيُا وضع صىسة هزا انًُتىج بانكايم نيتعشف انُاط 

وإرا كاٌ انًُتىج نهُ غالف خاسخي ، يفضم وضع .. عهيه 

...انصىسة عهى انغالف كزنك 









-:صورة مجموعة من السلع  -2

  سلعة او منتوج من أكثر  الصورة فً إظهار هو

 إن حٌث .. الشركة لتلك السلع أنواع لك لٌبٌن ..

 المنتجات أنواع تعرٌف هو األسلوب هذا من الهدف

 سلعة تستهدف وال .. الشركة تلك بها تقوم التً

 انتاج مجموعة عن إعالن فٌه ٌكون ،، مثالا  ،، واحدة

 صورة وضع او واحد إعالن فً ، سوزوكً سٌارات
وهكذا .. المراعً منتجات لجمٌع







-:صورة السلعة خالل مرحلة اإلنتاج  -3

 ،، فمثالا  ، السلعة هذه مكونات مع السلعة إظهار هو

 أو .. طبٌعٌة تفاحة وبجانبه التفاح عصٌر بإظهار نقوم

.. المستخدمة الفواكه أنواع وبجانبه   ُمشكل عصٌر





-:صىسة انسهعت خاهضة نالستخذاو  -4

 المشاهد لجذب معٌن وتأثٌر جو وإضافة ، لالستعمال جاهز المنتوج صورة وضع هو

 ٌتم فال .. ”فول“ منتج لدٌنا ،، فمثالا  ،، الغذائٌة المواد فً كثٌراا  النوع هذا وٌستخدم ،، للمنتوج

 تجذب حتى ..الفول الشهٌة الوجبة هذه مكونات ومن مطبوخة شهٌة وجبة بل ..الفول حبات وضع

 نشاهد عندما اإلعالن نحن ُنصدق ،، فقط طبٌعٌة الفول حبات وضع من أكثر للمنتوج المستهلكٌن

 بنفس الوجبة ُنخرج إن ونحاول .. بطبخه ونقوم المنزل إلى ونذهب ونشترٌه .. الشهٌة الوجبة شكل

 تكن لم أنها الرغم على ،، الطبخة نأكل ذلك ومع !! نتمكن وال اإلعالن فً ظهرت التً الطبخة

 طبخها تم باإلعالن التً الطبخة تلك الن .. السبب ،، اإلعالن فً ظهر الذي بالطعم أو بالمظهر

باخة   نص على الفول طبخ فٌتم .. لإلعالن خاصة بطرٌقة  الن  ،،،  األكلة ناضجة نص  ٌعنً ” ط 

باخة  غٌر األصل فً وهً ... وبراقة ممٌزة ولمعة لذة األكلة شكل ٌعطً .. طبخة نصف على الفول ط 

... الغذائٌة المنتجات فً بكثرة منتشر األسلوب هذا ،، لألكل قابلة









-:صىسة انسهعت إثُاء االستخذاو  -5

 هذا ٌستخدم و ، استخدام وضعٌة فً المنتوج صورة وضع هو

 فً معٌنة خصائص إلى نظرة وٌلفت المشاهد انتباه جذب فً النوع

 أفضل .. الحمرة شفتاها وعلى جمٌلة أمرآة صورة كوضع .. السلعة

.وحٌداا  الحمرة منتج صورة وضع من

 سعداء وجمٌعهم عائلته ومعه سٌارة ٌسوق لرجل صورة وضع أو     

 من غٌرها أو .. للسٌارة الداخلٌة المساحة حجم لكبر ٌعود والسبب ،،

  التجمٌل منتجات فً بكثرة ٌستخدم األسلوب وهذا األفكار







-:صىسة َتائح استخذاو انسهعت  -6

 وٌستخدم ،، المنتوج هذا استخدام على المترتبة النتائج توضٌح ٌتم هنا

 اهتمامه بقدر بالسلعة ٌهتم ال المشاهد ٌكون عندما اإلعالن فً األسلوب هذا

 برؤٌة تهتم البٌت ربة ،، فمثالا  ،، السلعة استخدام على المترتبة بالنتائج

 فٌتم ” نفسه بالمسحوق اهتمامها تفوق بدرجة .. الغسٌل مسحوق نتائج

 غٌر بحالة ولكن البدلة نفس وبجانبه .. ممٌز وبٌاض نظٌفة بدلة عرض

 صورة عرض مثالا  أو ... المسحوق هذا استخدام نتٌجة فٌتضح ” نظٌفة

 ”كونفً ” حفاظات استخدام نتٌجة  ،، وسرور سعادة بكل نائم وهو لطفل

.. المنتوج هذا من باله وراحة الطفل تمتع ومدى









-:صىسة َتائح عذو استخذاو انسهعت  -7

 الذي والضرر المنتوج استخدام  عدم على المترتبة  النتائج إظهار هو

 ” األسلوب هذا وٌسمى .. المنتوج هذا ٌستخدم لم إذا المشاهد على سٌقع

 عدم من قلق حالة وٌعطً والحذر الخوف على ٌركز ألنه ”السلبً باألسلوب

  ذلك على مثال ،، المنتوج هذا استخدام

 ساحة فً منتشرة والدماء مروع بشكل مصدومة سٌارة صورة تظهر كأن      

 بسبب أما ،، للسٌارات ” السا ” إطارات عن اإلعالن محتوى وٌكون .. الحادث

 ،، دائماا  اإلطارات تفقد ضرورة أو ،، الحادث فحدث السا إطارات استخدام عدم

 األطفال تلقٌح حملة أو ،، المرور ةوانضم بقوانٌن وااللتزام السرعة تخفٌف أو

 “ وغٌرها والخنازٌر والدجاج الطٌور أنفلونزا .. األطفال شلل“ مرض ضد

تجاري وغٌر توعوي اإلعالن كان عام بشكل





-:انصىسة االستشهاديت  -8

  المنتوج نفس ستخدمٌ   فنان مثالا  ،، مشهورة شخصٌة صورة استخدام

باستخدامه ٌنصح أو ..

 فٌخدعوا .. كبٌر بشكل التجمٌل منتجات مع ناجح األسلوب وهذا

 تستخدم الفنانة هذه إن وٌكتبوا باإلعالن ممثلة صورة لُهن   وٌضعوا الفتٌات

 الفتات فُتسارع .. ولماع الحبوب من صافٌاا  وجهها وأصبح الكرٌم هذا

 أكثر أصبح وجهها تالحظ وبعدها .. لوجهها وتستخدمها الكرٌمة وتشتري

 مصمم بها قام التً اإلعالنٌة الخدعة بسبب وذلك ،، حبوب فٌه السابق من

. الصورة فً الفوتوشوب نظام بأستخدام الفنانة وجه بتحسٌن اإلعالن





































من هللا العلً القدٌر التوفٌق لنا ولكم  متمنٌن

.. جمٌعاا  

دمتم فً حفظ هللا ورعاٌته

والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته


