
 مفاھيم ومصطلحات جغرافية السنة ا�ولى

 فهناك عالقة بين. بماليين المرات منالجزء الحقيقي الذي تمثله من سطح األرض غالبا ما تكون أصغر بآالف أو : الخريطة

 .’’ الرسم مقياس ‘‘ هذه العالقة بنسبة تسمى األبعاد الخطية علىالخريطة و ما يقابلها من أبعاد على الطبيعة، و يعبر عن

 منهمعلماء و قد ابتكر العلماء و. مساقط الخرائط منذ عرف اإلنسان أن األرض كروية الشكل التفكيرفي بدأ :المسقط2 /

ومن الناحية العملية ، . الخرائط  منمساقط الخرائط على مر العصور الكثير من المساقط حتى أصبح لدينا اليوم بضع مئات
المساقط الكثيرة ، كما أنه ليس هناك أي مسقط منها يمكن أن يكون مرضيا  منهذه خدمنالحظ أن عددا قليال نسبيا هو المست

يظهرهابشكل صحيح إال نموذج  هناك مسقط يستطيع أن يتجنب تشويه العالقات المكانية التي ال يمكن أن ،أي ليس تماما
  إذا لففنا اسطوانة من الورق حول الكرةمبدأ الظالل، يمكن استنباطمسقط منظور مماثل و باستخدام نفس. **الكرة األرضية

المساقطالمخروطية ،  األسطوانيةو النوع الثاني من المساقط المنظورة هي المساقط: الزجاجية و يسمى هذا النوعمن المساقط 
  .استخدام مبدأ الظالل الساقطةتسمى مساقط الرسم المنظور كل هذه المساقط التي نحصل عليها نتيجة

!  صدق» .....في أي صورة ما شاء ركبك« ھي الشكل ،قال ! تعالى:  التعريف اللغوي/ا: الصورة / 3
 العظيم، وتعني أيضا النوعوالصفة والوجه، يقال بصورة عامة أي بوجه عام، فصورة الشئ ھي خياله في

سطةآلة الصورة نقل الشئ من الواقع وتجسيده على ورق ناعم بوا وتعني: التعريف ا;صط:حي /الذھن ب
  تختلف زاوية ا;لتقاط باخت:فا�ھداف التصوير وھي أداة مساعدة على تقديم معطيات متنوعة

ا�شكال البيانية ھو تحويل أرقام مجردة إلى أشكالمختلفة تعكس وضع تطور الظاھرة  :ا�شكال البيانية
ا�شكال يجب أن تخضع تختلف باخت:ف الظاھرةالمعطاة، كما أن إنجاز ھذه  المعطاة في الجدول، وھي

 .للدقةوالوضوح لمقاييس علمية توخيا
دولة ما  ماأو إقليم ما، أو لمنتوج ھي عبارة عن معطيات عددية لظاھرة أو أكثر لدولة: الجدول اDحصائي /6

 اDقتصادية أو اDجتماعية إ; أن الجداولفي قراءة الظاھرة في سنة واحدة أو عدة سنوات، ورغم أھمية ھذه
 .تعرف با�شكال البيانية يقتضيانتحويلھا إلى أشكال التبسيط والتوضيح

 لما كان العالمالحقيقي أكبر من أن تستوعبه ورقة الرسم فقد عرفت الخرائط بأنھا صورة: الرسم مقياس /7
 نسبة بين ما يرسم على الورقة وبين ما يمثله على سطح ا�رض ونعني مصغرة للواقعوذلك بإيجاد

النسبةبين مسافة ما  المسافات على الطبيعة عند رسمھا على الورق، فالمقياس ھو لرسم نسبة تصغيربمقياسا
 .الخريطة وما يقابلھا على الطبيعة على

ما  يعتبر منأساسيات الخريطة التي ; يمكن إغفالھا عند رسم الخرائط وذلك �نه يشرح: المفتاح /8
 فيالخريطة يتم تفسيرھا فة في رسم الخريطة، وكل الرموز موجودةا;صط:حية المختل تمثلھالرموز والع:قات

 .بنفس الشكل الموجود عليه في الخريطة
 
 

 وھوالشمال*الخريطة  كلنا نعرفه وھو الذي عند القطب الشمالي ، وھو المرسوم على:* الشما;لجغرافي /10
 الحقيقي نستخدمه في معرفة اDجاھات

ًتقريبا في الشمال  و لكنه...ًشما;لمغناطيسي فھو ليس في شمال الكرة تماماأما ال: الشمال المغناطيسي /11
.... الجغرافي من كندا أوجرينلند و المغناطيس يشير إلي الشمال المغناطيسي و; يشير إلي

 واDكترونيھمنھا وكذالك والشما;لمغناطيسي تستخدمه أجھزة الم:حة وعلى سبيل أجھزة البوصلة العادية
 الشخصية (gps) أجھزة

و تستطيع معرفة قيمة تلك الزاوية فيبالدك بسؤال ..ألخر  و هي تختلف من مكان...و الزاوية بين الشماليين تسميزاوية األزيموث
دقيقة بشرط أن تجيد  بالتحديد الدقيق للقبلة أو ببرنامج تحديدالقبلة الشهير أو باستخدام بوصلة أو...مختص في الجغرافيا

 .(ًياعلم(استخدامها
 


