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       1- Quelle est la différence entre la forme soustractive et la forme additive ? 

       2-On distingue quatre types de relation qui sont responsables de grouper deux 
ou plusieurs formes pour arriver à composer une forme additive, je vous 
demande de trouver  les points communs et les points de différences  

       3-Quel est l’élément qui caractérise la forme centrée (centralisée) ? 

       4-Pourquoi les formes centrées requièrent elles  la dominance visuelle d’une 
forme géométriquement régulière?  

  

         1-What is the difference between the subtractive and additive forms? 
2- There are four types of relationship that are responsible for grouping two 
or more forms to arrive at an additive form, I ask you to find the common 
points and the points of difference 
3- What is the element that characterizes the centralized form? 
4- Why do centralized forms require visual dominance of a geometrically 
regular form? 

  

  

 ؟الهيئة باإلضافة  والهيئة بالحذف ما الفرق بين  -       1
المسؤولة عن تجميع هيئتين أو أكثر للوصول إلى هي هناك أربعة أنواع من العالقات -2

 .النقاط المشتركة ونقاط االختالف إيجادالهيئة باإلضافة، أطلب منكم 
 ماهو العنصر الذي يميز الهيئة المركزية ؟ -3
 ة المرئية على هيئة منتظمة هندسياً؟الهيمنلماذا تتطلب الهيئات المركزية  -4
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 باإلضـافــةهـيـئــة 

 الهيئة المركزية -1

  

عن تراكم العناصر المنفصلة الهيئات باإلضافة الناتجة 

التي يمكن أن تتصف بقدرتها على النمو 

 .  واالندماج مع الهيئات األخرى

و لكي ندرك المجموعات المضافة كتراكيب لهيئة        

يجب أن  -كصور في مجالنا البصري  -موحدة 

البعض  ببعضهاتكون عناصر الدمج مرتبطة 

 .بطريقة متناسقة

 

     الثانوية تتجمع  االهيئاتعدد معين من : هيئة مركزية 

   (  مماثلة ، شبيهة) هيئة أصلية  حول                   

 .مركزية مهيمنة                   

 

تتطلب الهيئات المركزية هيمنة بصرية لهيئة منتظمة  

 مركزيا، مثل كرة أو مخروط  ُمتَموقعة وهندسيا 

 .  أو اسطوانة

وبسبب مركزيتها المتأصلة ، تتشارك هذه الهيئات في 

فهي . الخصائص الذاتية التمركز للنقطة والدائرة

مثالية كبنيات قائمة بذاتها معزولة داخل سياقها 

مسيطرة على نقطة في الفضاء ، أو تشغل مركز 

 .  مجال محدد

يمكنها تجسيد األماكن المقدسة أو الشرفية ، أو إحياء 

 .ذكرى األشخاص أو األحداث الهامة

 باإلضافةهيئة 

  

في حين تنتج الهيئة بالحذف عن إزالة جزء        
من حجمها األصلي ، يتم إنتاج الهيئة 

باإلضافية من خالل ربط أو وصل واحد أو 
 .أكثر من هيئاتها الفرعية إلى حجمها

  

االحتماالت األساسية لتجميع هيئتين أو أكثر        
 :هي كالتالي

  

 التجاذب الفضائي

يعتمد هذا النوع من العالقات على التقارب        
الشديد للهيئات أو تشاركها في سمات بصرية 

 مشتركة، مثل الشكل 
 .  أو اللون أو المادة

  

 حافةبصتصا  اافة اال

في هذا النوع من العالقات، تتشارك الهيئات        
في حافة مشتركة ويمكن أن تدور حول تلك 

 .الحافة

 االصتصا  وجها بوجه

 للهيئينيتطلب هذا النوع من العالقات أن يكون       
أسطح مستوية مقابلة متوازية مع بعضها 

 .البعض

  

 المتداخلة  الحجوم

في هذا النوع من العالقات ، تتداخل الهيئات        
ال تحتاج . بعضها البعض فضاءاتفي 

 .السمات البصريةفي الهيئات إلى التشارك 
 

شايبعائشة ترجمة األستاذة المساعدة    


