
 

 

 

 أبناءنا الطلبة ، السالم عليكم

 

بالعالم أجمع ، أدعو هللا الحافظ أن يحفظكم وأهاليكم وأن ينزل عليكم  وتبعا لهذه الجائحة التي ألمت بوطننا العزيز 

 السكينة 

 و يلهمكم البصيرة لمتابعة دروسكم عن بعد

 

تحوالتها، وكما تعودتم ستقومون باستخراج كل المصطلحات  والمتعلقة بالهيئة  نواصل استكشافنا  

المعمارية المتواجدة بالنصوص المرفقة والقيام بعد ذلك باإلجابة على األسئلة أدناه وذلك للتمكن من فهم واستيعاب  

.المرفقة بالنص بالرسيماتمعاني المصطلحات، مع الحرص على ربط هذه المعاني   

 

Nous continuons à explorer les termes de la Forme et ses transformation, et comme 

vous allez extraire tous les termes architecturaux trouvés dans les textes 

d’accompagnement, et répondre ensuite aux questions ci-dessous afin de comprendre 

la signification des termes. Veillez relier ces significations aux schémas Joints au texte. 

 

 

We continue to explore the terms of the Form and its transformation, and as you will 

extract all the architectural terms found in the accompanying texts, and then answer 

the questions below in order to understand the meaning of the terms. Make sure to link 

these meanings to the attached text schemas. 
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 كيف تتحول الهيئة بالبعد؟ إشرح - 1

 إلى أي مدى يمكن للهيئة بالحذف أن تحافظ على هويتها األصلية؟ نفس التساؤل بالنسبة لألجسام األولية -2

 متى يحدث الغموض في الهوية األصلية للهيئة؟ -3

 اإلجابة الممكنة على التساؤل المطروح في الفقرة األخيرة بنص الهيئة بالحذف ماهي -4

 

        1- explain how the form is transformed by dimension? 

2. To what extent can the subtractive form maintain its original identity? The 

same question is for primary solids. 

3. When does ambiguity arise in the original identity of the form? 

4- What is the possible answer to the question in the last paragraph of the 

subtractive form ? 

 

 

         1- expliquer comment la forme est transformée par dimension? 

2. Dans quelle mesure la forme soustractive peut-elle maintenir son identité 

d’origine? La même question s’applique aux solides primaires. 

3. À quel moment l’identité originale de la forme est-elle ambiguë? 

4- Quelle est la réponse possible à la question du dernier paragraphe de la 

forme soustractive? 
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 بالحذفهيئة ال

  

نحن نبحث عن االنتظام واالستمرارية في الهيئات التي 

إذا اختفى أحد . نبصرها ضمن مجالنا للرؤية

نميل فإننا األجسام األولية جزئيا من مجال نظرنا 

إلى إكمال هيئته وتصورها كما لو كان كانت 

بطريقة . كاملة ألن العقل يمأل ما ال تراه العينان

مماثلة، عندما تنقص أجزاء من أحجام هيئات 

منتظمة فإنها تحتفظ بهويتها التشكيلية، إذا 

نسمي هذه . كمجموعات غير مكتملة أدركناها

 .الهيئات المبتورة هيئات بالحذف

  

ألنها تَُعَرُف بسهولة،  تستجيب الهيئات الهندسية 

البسيطة، مثل األجسام األولية بمرونة للمعالجة 

ستحتفظ هذه الهيئات بهويتها التشكيلية . بالحذف

إذا حذفت أجزاء من أحجامها دون تشويه 

 لحوافها 

 أركانها  أو مظهرها العام أو 

  

يحدث غموض في الهوية األصلية لهيئة ما إذا ما تم 

نحت الجزء المنزوع من حجمها عند حوافها 

 .فيستبدل مظهرها بشكل جذري

  

في سلسلة من األشكال أدناه ، عند أي مرحلة يتحول 

  Lشكل حرف  مربع ُحِذَف منه جزء ركني إلى 

 مستويين مستطيلين ؟مكون من 

 

 الهيئة بالبُـعــْد

  

يمكن لكرة أن تتحول إلى أي عدد من الهيئات 

بإطالتها على طول  اإلهـليليجيةالبيضاوية أو 

 .محور

  

يمكن لهرم أن يتحول بتبديل أبعاد القاعدة ، أو 

تعديل ارتفاع القمة ، أو إمالة المحور الرأسي 

 .عادة

  

  

 موشوريةيمكن لمكعب أن يتحول إلى هيئات 

 مشابهة بتقصير أو إطالة ارتفاعه 
 .أو عرضه أو عمقه

 

شايبعائشة ترجمة األستاذة المساعدة    


