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1. Est-ce que vous avez remarquez que la forme linéaire permet plusieurs 

organisations d’espace ? Expliquez.   

2. Essayez de résumez ces différentes formes d’organisations linéaires. Faites la 

liaison avec les schémas accompagnant le texte    

3. Est ce qu’il y’ a une relation entre la forme radiale et  les deux types de formes 

précédentes ? 

4. Quel est le rôle du noyau central de la forme radiale ? 

5. Quelle est la nature de la forme radiale ?  

 

  

 .إشرحواهل الحظتم أن الهيئة الخطية تسمح بالعديد من التنظيمات للفضاء؟ 1.

 المرافقة للنص  بالرسيماتاربطوا ذلك . حاولوا تلخيص التنظيمات الخطية المتعددة2.

 الهيئتين السابقتين؟  وهل هناك عالقة بين الهيئة اإلشعاعية 3.

 ما هو دور النواة المركزية للهيئة اإلشعاعية؟4.

 ما هي طبيعة الهيئة اإلشعاعية؟  5.

 

1- Did you notice that the linear form allows multiple space organizations? Explain. 

2- Try to summarize these different forms of linear organization. Link with the 

schemas accompanying the text 

3- Is there a relationship between the radial form and the two previous forms? 

4- What is the role of the core of the radial form? 

5-What is the nature of the radial form? 
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 باإلضـافــةالهـيـئــة 

 الهــيئة اإلشعاعيــة . 3

تكون الهيئة اإلشعاعية من هيئات خطية تمتد إلى ت•

مركزيا بطريقة  متموقعةالخارج من عنصر نواة 

فهو يدمج  السمات المركزية والخطية . إشعاعية

  .في تركيب واحد

تكون النواة إما المركز الرمزي أو الوظيفي •

المركزي من خالل  إظهاروضعهايمكن . للتنظيم

بصريا أو قد يدمج ( مسيطرة)هيئة مهيمنة 

 .ليصبح تابعا لألذرع اإلشعاعية

  

تمتلك األذرع اإلشعاعية، سمات مشابهة لتلك في •

الخطية ، تعطي للهيئة اإلشعاعية  االهيئات

يمكن لها أن . طبيعتها المنفتحة نحو الخارج 

تتصل أو ترتبط أو تلحق نفسها بسمات خاصة 

كما يمكن تعريض أسطحها الممتدة . بموضعها

 لظروف مالئمة للشمس، للرياح، للرؤية 

 أو للفضاء  

يمكن أن تنمو األشكال اإلشعاعية لتصبح شبكة •

 .من المراكز المرتبطة باألذرع الخطية

فهم تنظيم الهيئة أإلشعاعية على  ويمكن رؤية •

أما  .أفضل وجه وفهمها من وجهة نظر جوية

عندما ينظر إليها من مستوى األرض ،فإن 

عنصر النواة المركزي قد ال يكون مرئيا بوضوح 

ونمط اإلشعاع ألذرعها الخطية قد يحجب أو 

يشوه من خالل  الخداع البصري الناتج عن 

 منظور

 باإلضـافــةالهـيـئــة 

 الهــيئة الخطـيــة

يمكن أن تنتج الهيئة الخطية عن   •                    

تغيير نسبي في أبعاد الهيئة، أو ترتيب سلسلة 

في هذه . من الهيئات المنفصلة على طول خط

إما  االهيئاتالحالة األخيرة ، قد تكون سلسلة 

متكررة أو متباينة في طبيعتها وتنتظم بواسطة 

 .عنصر منفصل ومميز مثل جدار أو مسار

 

الهيئة الخطية أو انحنائها كي  يئيمكن تجز  •

، للغطاء النباتي  للطوبوغرافيةتستجيب 

 .للمناظر أو للسمات األخرى للموضع

 

يمكن للهيئة الخطية أن تؤلف حدا أو تحدد حافة   •

لمساحة خارجية  أو تحدد مستوى دخول إلى 

 .الفراغات خلفه

 

تحيط  بغية أنيمكن أن تَُعالَج الهيئة الخطية  •  

 .بجزء من فضاء

 

يمكن توجيه الهيئة الخطية رأسياً كعنصر برج  •  

 .إلشارة إلى نقطة في الفضاءلإلنشاء أو 

 

الخطية كعنصر منظم بحيث  االهيئةيمكن أن تعمل  •

 .هيئات ثانوية متنوعة بهتتصل 

شايبعائشة ترجمة األستاذة المساعدة    


