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 ٢ما هو الخداع البصري
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 ٣حقيقت الخدع البصريت
 ٠العبي الخفت و الخدع البصريت

ما هو الخداع البصري
اٌخذاع اٌبصش ٛ٘ ٞأْ ٠ش ٜإٌبظش اٌصٛسة اٌخ ٟاِبِٗ ػٍ ٝغ١ش دم١مخٙب اٌخ ٟ٘ ٟػٍٙ١ب ف ٟاٌذم١مت  ٚ ،رٌه بغبب خذاع اٚ
حعٍ ً١اٌشؤ٠ت  .د١ذ ٠ذذد اٌخذاع اٌبصشٔ ٞخ١جت أْ اٌّؼٍِٛبث اٌخ ٟحجّؼٙب اٌؼ ٓ١حجشِ ٞؼبٌجخٙب ف ٟاٌذِبؽ بطش٠مت خبغئت
حؼطٔ ٟخبئج غ١ش ِطببمت ٌٍٛالغ  ٚاٌذم١مت ٕ٘ ِٓ ٚ ،ب فبٌخذع ِبٕ١ت ػٍ ٝاٌؼذ٠ذ ِٓ االدخّبالث  ٚاٌخ ِٓ ٟأّ٘ٙب اال٘ٚبَ اٌخٟ
حذذد غب١ؼ١ب ً ِ ٚؼشف١ب ً ئظبفت ئٌ ٝاال٘ٚبَ اٌخبصت  ٚ ،اٌّ ُٙأْ أغٍب اٌذ ً١اٌبصش٠ت اٌخ ٟحجش ٟ٘ ٞػببسة ػٓ حشو١ب صٛس
بجبٔب بؼعٙب اٌبؼط بطش٠مت ِذسٚعت بذ١ذ حؼط ٟإٌخبئج اٌّخٛخبة ِٕٙب .

مه أوواع الخدع البصريت
ِٓ أٔٛاع اٌخذع اٌبصش٠ت اٌخذع اٌّخؼٍمت ببألٌٛاْ  ٚ ،اٌخذع اٌّخؼٍمت ببألشىبي إٌٙذع١ت  ٚد١ذ ٠ؼخّذ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌخذع ػٍٝ
األشىبي إٌٙذع١ت ٠ ٚغّ٘ ٝزا إٌٛع ِٓ أٔٛاع اٌخذع بخذػت " سٚجش ببٔشٚص " ٕ٘ ٚ ،بن اٌخذع اٌخ ٟحخؼٍك بؼٍّ١ت حذش٠ه
اٌصٛس وبٌخذػت رالر١ت األبؼبد ٌٍصٛسة اٌّخذشوت  ٚ ،اخ١شا ً ٕ٘بن خذع حخؼٍك ببألدجبَ ٚاٌم١بعبث  ٚحغّ٘ ٝزٖ اٌخذع بخذع "
ِ١الس ٌ١بس " .

حقيقت الخدع البصريت
 ٚاٌجذ٠ش ببٌزوش أْ اٌخذع اٌبصش٠ت ػِّٛب ً ِب ٘ ٟئال ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌ ُ٘ٛاٌّخخٍفت  ،د١ذ حؼشف األ٘ٚبَ بأٔٙب اٌخش٘ٛبث اٌخٟ
حذذد ف ٟاٌذٛاط اٌخّغت  ٟ٘ ٚاٌغّغ  ٚاٌبصش  ٚاٌشُ  ٚاٌخزٚق  ٚاٌٍّظ  ،د١ذ اْ اٌذٛاط اٌخّغت ِ٘ ٟغخشؼشاث اإلٔغبْ
 ٚاٌخ ٟبٙب ٠غخط١غ جّغ اٌّؼٍِٛبث اٌالصِت ٔخ١جت حفبػٍٗ ِغ ِذ١طٗ ٌّغبػذحٗ ف ٟػٍّ١ت احخبر اٌمشاساث اٌّخخٍفت  ،د١ذ حؼًّ
٘زٖ اٌذٛاط جّ١ؼٙب ظّٓ ِٕظِٛت ِخىبٍِت صبغٙب اٌخبٌك – ػض ٚجً –  ٚسفذ اٌؼمً اٌبشش ٞبٙب  ،فبٌؼمً ٠ؼخّذ ف ٟػٍّٗ
ػٍ٘ ٝزٖ اٌذٛاط اٌخّغت  ٚاٌخ٠ ٟغخط١غ بٙب أْ ٠إدٚ ٞظ١فخٗ اٌشئ١غ١ت ف ٟاحخبر اٌمشاساث اٌّخخٍفت ٌألِٛس اٌخ ٟحؼخشظٗ فٟ
د١بحٗ  ٚ ،ف ٟوً ِٛلف .

العبي الخفت و الخدع البصريت
٠ ٚؼّذ اٌبؼط ِٓ الػب ٟاٌخفت ئٌ ٝاعخخذاَ اعبٌ١ب اٌخذاع اٌبصش٠ت حغٍ١ت ٌٍجّٛٙس ِ ُ٘ ٚ ،ب٘ش ْٚف٘ ٟزا ٠ٚؼٍّ ْٛأعشاس
ػمً اإلٔغبْ  ٚو١ف ٠فىش ِ ٚب اٌز٠ ٞشذ ا٘خّبِٗ ٚأ ٓ٠عٕ١ظش ِ ٚب ئٌ ٝرٌه ِٓ اِٛس  ،فىً ِب ٔشاٖ ػٍ ٝاٌخٍفبص  ٚف٘ ٟزٖ
اٌؼشٚض لبئُ ػٍ ٝاٌ ، ُ٘ٛبطش٠مت ا ٚبذٍ١ت ِب ابخىش٘ٚب و٠ ٟجزبٛا إٌبط ئٌ ٝػشٚظ ُٙاٌّخخٍفت ٘ٚزا إٌٛع ِٓ اٌؼشٚض ٘ٛ
ِٓ االٔٛاع اٌّفعٍت ٌٍٕبط د١ذ ٠ؼّذ ْٚئٌٌٍ ٗ١خغٍ١ت ٚاٌخشف.ٗ١
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والَ دب جّ ً١جذا ً ٚلص١ش
ػببساث ٌز ٞٚاالدخ١بجبث اٌخبصت
والَ حصبخ ػٍ ٝخ١ش
والَ ػٓ اٌط١ب
والَ ػٓ اٌٛسد
والَ جّ ً١ػٓ اٌٛسد األدّش
أِزبي ػٓ اٌجذ ٚاإلجخٙبد
ػببساث حىبش ٚغشٚس
وٍّبث ػٓ األدالَ
ألٛاي ِأرٛسة ػٓ إٌجبح
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