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 اٌّحتىياخ اٌّّيّضج األهذاف ِىّىٔاخ اٌىفايح

 

 

 

 ْتاعتّاد  شىيٍلّ  ِششوع جاصإ 

 اٌحشوح ِثذدأْي 

 واٌٍّىْ تاٌخظ واٌّتىاصْ

واٌىتٍح  واٌشىً

 

 

 

  دو ثٕائل عٍى فضاء ِىضىع ٌهيىٍح و ىظيفها اٌخطيّح اٌعاللاخ إدسان 

 .األتعاد ثالثل

 ٌتحميك اٌّستعًّ اٌفضاء عٍى واٌفشاغ اًٌّء تيٓ اٌّماسٔح 

 عٓ ٌّتعثيشا عٕذ إٌّجض ٌٍعًّ اٌّهيىٍح اٌعٕاصش  ىاصْ

 اٌحشوح

 و ىظيفها حسة وثح  ّ  اٌّش واٌىتٍح اٌثسيطح اٌىتٍح تيٓ اٌعاللح إدسان 

 .واٌّتىاصْ اٌحشوح ٌتحميك اٌّختٍفح خاصيّا ها

 

 

 وخصائصها ودوضاعها اّ جاها ها تّختٍف واألشىاي اٌخظ. 

 وخاصيّا ها تأٔىاعها اٌخطىط 

 اٌّمطعح األشىاي. 

 ًاٌثسيطح اٌىت .

 اٌثسيطح اٌىتٍح. 

 وثح  ّ  اٌّش ٌىتٍحا. 

 اإلضافح / اٌحزف. 

 ِعا واإلضافح اٌحزف. 

 اٌّتٍّيس .

 عح عٕاصش ّّ . اٌّحيظ ِٓ ِج

 

 شىيٍلّ  ِششوع إٔجاص  

 اإليماع ِثذإ تاعتّاد

 واٌشىً واٌٍّىْ تاٌخظ

واٌىتٍح 

 ٌتحميك اٌّمطعح واألشىاي اٌحاًِ فضاء تيٓ عاللح إلاِح 

. واٌفشاغ اًٌّء تيٓ اٌّتىاصْ

 دو عٍى ِسطح إيماعاخ ٌتحميك و ىظيفها  ذّسج عاللح فكو األٌىاْ  ىٌيذ 

. ِجّسُ

 اإليماع  تاعتّاد فضاء إلثشاء و ىظيفها اٌخطيّح اٌعاللاخ إدسان

 اٌّتذاوي ٌتحميك خصائصها تّختٍف اٌّمطعح األشىاي  ىظيف 

 واٌفشاغ واًٌّء واإليماع .

 اٌىتٍل اإليماع تاعتّاد ِجّسُ إلٔجاص ِتّٕىعح وتً  ىظيف 

 

 ْتيٕها فيّا اٌّتذّسج : اٌحاّسج األٌىا 

 ْتيٕها  فيّا اٌّتذّسج : اٌثاسدج األٌىا

 اٌّتماسب / اٌّتثايٓ : خاصيّا ها حسة اٌخطىط 

 ًواٌخظ اٌشى .

 اٌطثيعل اٌجٍذ / اٌمّاش / اٌىسق : اٌّحيظ عٕاصش 

االصطٕاعل  اٌجٍذ /

 ًِختٍفح  ودحجاَ دشىاي راخ وت

 

 شىيٍلّ  ِششوع إٔجاص  

 اٌّتضادّ  دإِة تاعتّاد

 واٌشىً واٌٍّىْ تاٌخظ

 واٌىتٍح

 

 

 لها فشو ِجاي فل األٌىاْ تيٓ و ثاعذ  ماسب عاللاخ إلاِح 

 واٌٍّىٔيّح اٌّضىئيّح. 

 اٌخطىط  ِختٍف تيٓ  ثايٓ عاللاخ إلاِح. 

 إلٔجاص عًّ وثح  ّ  اٌّش واٌىتً اٌثسيطح اٌىتً تيٓ  ضادّ  عاللاخ إلاِح 

. ِجّسُ  شىيٍل

 خصائص خاِا ها حسة ٌتىظيفها اٌّمطعح شىاياأل تيٓ عاللح إلاِح 

اٌحسيّح 

 ْاٌىسيطح تاعتثاس األٌىاْ اٌّذاوٕح، األٌىاْ اٌفا حح، األٌىا 

 .واٌٍّىٔيّح اٌضىئيّح اٌفشوق

 اٌّسّيه  / اٌّشليك : اٌخطىط خاصيّاخ. 

 وثح   ّ  اٌّش اٌىتٍح / اٌثسيطح اٌىتٍح 

 اٌٍّّسيّح اٌخصائص فل واٌّتماسب اٌّتثاعذ 

  جواٌثصشأّ 

 


