
 

 

 

 

 

1- Define a frame or grid  . Give three characteristics,  
2- What is the use of the frame? 
3- Compare between the centralized form  and the clustered form  
4- The clustered form is flexible. Why? 
5- Find a commonality between the grid form and the clustered form. 

 

  

 قدم ثالث خصائص. عرف الشبكة1- 

 دور الشبكة؟ ماهو 2- 

 الهيئة التجميعية وقارن بين الهيئة المركزية  3- 

 لماذا؟. الهيئة التجميعية مرنة 4- 

 .الهيئة التجميعية وأوجد النقطة المشتركة بين الهيئة الشبكية  5- 

 

  

1- Définir une trame ou une grille (donnez trois caractéristiques), 

2- Quel est l’usage de la trame ? 

3- Comparez entre la forme centrée (centralisée)  et la forme agrégée  (groupée)  

4- La forme agrégée est flexible. Pourquoi ? 

5- Trouvez un point commun entre la forme tramée et la forme agrégée.  
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 باإلضـافــةالهـيـئــة 

 :الهــيئة التجميعية . 5 

في حين يخضع التنظيم المركزي لقواعد هندسية صارمة  

لترتيب هيئاته ، فإن التنظيم التجميعي يجمع هيئاته وفقًا 

وفي . للمتطلبات الوظيفية للقياس أو الشكل أو التقارب

حين أنها تفتقر إلى االنتظام الهندسي والطبيعة المنفتحة 

للداخل للهيئات المركزية ، فإن التنظيم التجميعي يكون 

مرنًا بما يكفي ليدمج في بنيته هيئات من مختلف 

 .األشكال والمقاسات واالتجاهات

وبالنظر إلى مرونته، يمكن للتنظيم التجميعي للهيئات أن ينتظم 

 :وفقا الطرق التالية

 .يمكن إرفاقها كملحقات لشكل أكبر أو فضاء أكبر •

و ليبين يمكن أن تكون مرتبطة عن طريق التقارب وحده  •

 .يعبر عن أحجامها ككيانات فردية

يمكن  تشبيك أحجامها والدمج في هيئة واحدة تحتوي على  •

 .وجوه متنوعة

تألف التنظيم التجميعي من هيئات بحيث يكون ييمكن أيًضا أن 

يتم ترتيب هذه .  الشكل والوظيفة متطابقة في العموم

الهيئات بصريًا في تنظيم متناسق غير متدرج ، ليس 

فقط من خالل تقاربها من بعضها البعض ، بل أيًضا من 

 .خالل تشابهها في  سماتها البصرية

 تجميعياليمكن العثور على أمثلة عديدة من أشكال اإلسكان 

على الرغم من أن . في العمارة المحلية لمختلف الثقافات

كل ثقافة تنتج أسلوبًا فريًدا استجابةً للعوامل الفنية 

والمناخية واالجتماعية المختلفة ، فإن هذه التنظيمات  

السكنية التجميعية عادةً ما تحافظ على خصوصية كل 

وحدة وعلى درجة معتدلة من التنوع في سياق الكل 

 .المرتب

 

 باإلضـافــةالهـيـئــة 

 :الهــيئة الشبكية . 4

  

الشبكة هي نظام يتكون من مجموعتين 

متقاطعتين أو أكثر من الخطوط المتوازية 

تولد الشبكة أيضا نمطا . المنتظمة التباعد

هندسيا من النقاط التي تبعد عن بعضها 

بمسافات منتظمة عند تقاطعات خطوط 

كذلك مجاالت ذات أشكال  والشبكة 

 . منتظمة تتحدد بخطوط الشبكة ذاتها

تعتمد الشبكة األكثر شيوعا في هندستها على 

وبسبب مساواة أبعاده وتناظرها . المربع

الثنائي ، فإن الشبكة المربعة هي في 

.  األساس غير متدرجة وثنائية االتجاه

يمكن استخدامها لتجزئة السطح إلى 

وحدات قابلة للقياس وإعطائها ملمًسا 

كما يمكن استخدامه لتغليف  عدة . متساويًا

أسطح من الهيئة وتوحيدها مع هندستها 

 .المتكّررة والسائدة

  

الشبكة المربعة ، عند إسقاطها في البعد الثالث ، 

تولد شبكة فضائية من النقاط المرجعية 

 .والخطوط

  

، يمكن تنظيم أي  الوحداتيضمن هذا اإلطار 

 .بصريًا والفضائاتعدد من الهيئات 
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